หลักภาษาไทย
1. สระ
รูปสระ มี 21 รู ป และมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ ดังนี้
1. ะ วิสรรชนีย ์
12. ใ ไม้มว้ น
2. อั ไม้หนั อากาศ
13. ไ ไม้มลาย
3. อ็ ไม้ไต่คู้
14. โ ไม้โอ
4. า ลากข้าง
15. อ ตัว ออ
5. อิ พินทุอ์ ิ
16. ย ตัว ยอ
6. ‘ ฝนทอง
17. ว ตัว วอ
7. อํ นิคหิตหรื อหยาดนํ้าค้าง
18. ฤ ตัว รึ
8. ” ฟันหนู
19. ฤๅ ตัว รื อ
9. อุ ตีนเหยียด
20. ฦ ตัว ลึ
10. อู ตีนคู้
21.ฦๅ ตัวลือ 21. ฦา ตัว ลือ
11. เ ไม้หน้า
เสียงสระ เมื่อนํารู ปสระทั้ง 21 รู ป มารวมกัน จะได้สระทั้งหมด 32 เสียง จําแนกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
- สระแท้ มี 18 เสียง แบ่งออกเป็ น
สระเสียงสั้น ได้แก่ อะ อิ อึ อึ เอะ เออะ โอะ แอะ เอาะ
สระเสียงยาว ได้แก่ อา อี อื อู เอ เออ โอ แอ ออ
- สระประสม มี 6 เสียง ได้แก่
เอีย เกิดจากเสียง -ีี + -า เอีย
เอียะ เกิดจากเสียง -ีิ + -ะ เอียะ
เอือ เกิดจากเสียง -ีื + -า เอือ
เอือะ เกิดจากเสียง -ีึ + -า เอือะ
อัว เกิดจากเสียง -ีู + -า อัว
อัวะ เกิดจากเสียง -ีุ + -ะ อัวะ
- สระลอย มี 8 เสียง ได้แก่ ฤ ฤา ฦ ฦ อํา ไอ ใอ เอา
2. วรรณยุกต์
คือ เครื่ องหมายที่ใช้กาํ กับคําเพื่อให้มีระดับเสียงต่างกัน ภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์มีเเต่ สระกับพยัญชนะก็พอเเล้วจะอ่านสูงๆ ตํ่าๆ
อย่างไรก็เเล้วเเต่ในภาษาไทยนิยมใช้วรรณยุกต์ดว้ ย จึงต้องมีอกั ษรวรรณยุกต์บงั คับอีกต่อหนึ่ง จะอ่านเป็ นสูงๆ ตํ่าๆ ตาม
อําเภอใจไม่ได้
ประโยชน์ของวรรณยุกต์ คือ ช่วยทําให้คาํ มีความหมายมากขึ้น แตกต่างจากภาษาของชาติอื่นๆ เช่น ปา ป่ า ป้ า ป๊ า ป๋ า (เสียงนี้
มี 4 ความหมาย) ต่างจากภาษาอังกฤษไม่ว่าจะออกเสียง dog สูงตํ่าอย่างไร ความหมายคงเดิม
ปา หมายถึง ขว้างปา
ป่ า หมายถึง ที่มีตน้ ไม้ภูเขา และสัตว์
ป้ า หมายถึง พี่ของพ่อหรื อแม่

ป๊ า หมายถึง พ่อในภาษาบางภาษา
ป๋ า หมายถึง พ่อในภาษาบางภาษา
วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง เสียงวรรณยุกต์ที่ใช้อยูใ่ นภาษาไทย มี 5 เสียง
 เสี ยงสามัญ คือ เสี ยงกลางๆ เช่น กา มา ทา เป็ น ชน
 เสี ยงเอก ก่า ข่า ป่ า ดึก จมูก ตก หมด
 เสี ยงโท เช่น ก้า ค่า ลาก พราก กลิง
้ สร้าง
 เสี ยงตรี เช่น ก๊า ค้า ม้า ช้าง โน้ต มด
 เสี ยงจัตวา เช่น ก๋ า ขา หมา หลิว สวย หาม ปิ๋ ว จิ๋ว
การผันวรรณยุกต์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. วรรณยุกต์มีรูป หมายถึง วรรณยุกต์ที่มีเครื่ องหมายบอกระดับของเสียงให้เห็นชัดเจนอยูบ่ นอักษรมีอยู่ 4 รู ป คือ วรรณยุกต์
เอก, วรรณยุกต์โท, วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จตั วา โดยลําดับและให้เขียนไว้บนอักษรตอนสุดท้าย เช่น ก่ ก้ ก๊ ก๋ ปั่น ปั้น
ลื่น เลี่ยน เป็ นต้น ถ้าเป็ นอักษรควบหรื ออักษรนําให้เขียนไว้บนอักษรตัวที่ 2 เช่น ครุ่ น คลื่น เกลื่อน เกล้า ใกล้ เสน่ห์ หมัน่
โกร๋ น ฯลฯ
รู ปวรรณยุกต์น้ ีเริ่ มใช้ข้ ึนตั้งแต่สมัยกรุ งสุโขทัย แต่มีใช้อยูเ่ พียง 2 รู ปเท่านั้นคือไม้เอกกับไม้โท แต่ไม้โทในสมัยนั้นเขียนเป็ น
รู ปกากบาท ( + ) เหมือนไม้จตั วาในปัจจุบนั ต่อมาในปลายสมัยกรุ งสุโขทัยจึงได้เปลี่ยนรู ปกากบาทมาเป็ นรู ปไม้โทใน
ปัจจุบนั ส่วนไม้ตรี กบั ไม้จตั วายังไม่มีใช้ น่าจะเพิ่มมีใช้เมื่อตอนปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยา และคงจะได้คิดสําหรับใช้เขียนคํา
ที่มาจากภาษาจีนเป็ นมูลเหตุ ดังปรากฎคําเขียนอยูใ่ นกฎหมายศักดินาพลเรื อน ซึ่งมีคาํ เขียนเป็ นภาษาจีนที่ใช้ไม้ตรี และจัตวา
กํากับอยูห่ ลายชื่อเช่น จุน้ จู๊ ‟ นายสําเภา, บัน๋ จู๊ ‟ พนักงานซ่อมแปลงสําเภา เป็ นต้น
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรื อก่อนนั้นขึ้นไปก็ยงั ไม่มีวรรณยุกต์ตรี หรื อวรรณยุกต์จตั วาใช้ ข้อนี้มีหลักฐานยืนยัน
อยูใ่ นหนังสือจินดามณี ซึ่งเป็ นตําราสอนหนังสือไทยที่พระโหราแต่งขึ้นในสมัยนั้น มีโคลงบอกวรรณยุกต์ไว้บทหนึ่งว่า
สมุหเสมียนเรี ยนรอบรู้ วิสญ
ั ช์
พินเอกพินโททัณ ฑฆาตคู้
ฝนทองอีกฟองมัน นฤคหิต นั้นนา
แปดสิ่งนี้ใครรู้ จึงให้เป็ นเสมียน
ข้อความในโคลงบทนี้แสดงให้เห็นว่า แม้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ยงั ไม่มีรูปวรรณยุกต์ตรี และ วรรณยุกต์จตั วาใช้
ถ้ามีใช้คงจะได้ปรากฎอยูใ่ นโคลงบทนี้ เพราะเป็ นตําราเรี ยนอยูใ่ นสมัยนั้น
2. วรรณยุกต์ไม่มรี ู ป ได้แก่ เสียงที่มีทาํ นองสูงตํ่าตามหมวดหมู่ของตัวอักษร โดยไม่ตอ้ งมีรูปวรรณยุกต์กาํ กับก็อ่านออกเสียง
ได้เหมือนมีรูปวรรณยุกต์กาํ กับอยูด่ ว้ ยเช่น นา หนะ นาก นะ หนา ฯลฯ
วรรณยุกต์ไม่มรี ู ปต่างกับวรรณยุกต์ที่มีรูป คือ วรรณยุกต์ที่มีรูปจะต้องมีเครื่ องหมายบอกเสียงกํากับอยู่บนตัวอักษร และมี
เพียง 4 เสียงเท่านั้นคือ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา ตามรู ปวรรณยุกต์แต่ไม่มีเสียงสามัญ ส่วนวรรณยุกต์ไม่มรี ู ปจะมี
ครบทั้ง 5 เสียงเต็มตามจํานวนเสียงที่กาํ หนดใช้อยูใ่ นภาษาไทย โดยไม่มีเครื่ องหมายบอกเสียงกํากับ แต่อาศัยการออกพื้น
เสียงตามหมู่ของอักษรทั้ง 2 ดังนี้ (พื้นเสียง คือ คําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์)
 คาเป็ น คือ คําที่ประสมกับสระเสี ยงยาว หรื อเสี ยงสั้นที่มีตวั สะกดในแม่ กง กน กม เกย และ เกอว เช่น มา กิน ข้าว
ฯลฯ
 คาตาย คือ คําที่ประสมกับสระเสี ยงสั้น หรอเสี ยงยาวที่มีตวั สะกดในแม่ กก กด กบ เช่น เด็ก นะ จาก ฯลฯ

คําตายผันได้ 3 คําใช้วรรณยุกต์ เอก โท จัตวา แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ดังนี้
1. คําตายสระสั้น พื้นเสียงเป็ นตรี เช่น คะ คก คด คบ ผันด้วยวรรณยุกต์เอก เป็ นเสียงโท เช่น ค่ะ ค่ก ค่ด ค่บ ผันด้วยวรรณยุกต์
จัตวาเป็ นเสียงจัตวา เช่น ค๋ ะ ค๋ ก ค๋ ด ค๋ บ
2. คําตายสระยาว พื้นเสียงเป็ นโท เช่น คาก คาด คาบ ผันด้วยวรรณยุกต์โท เป็ นเสียงตรี เช่น ค้าก ค้าด ค้าบ ผันด้วยวรรณยุกต์
จัตวา เป็ นเสียงจัตวา เช่น ค๋ าก ค๋ าด ค๋ าบ
วิธีผนั อักษร 3 หมู่ ที่เรี ยกว่า ไตรยางศ์น้ นั ใช้ผนั รู ปวรรณยุกต์ต่างๆ กันดังนี้ อักษรสูง ผันด้วยวรรณยุกต์เอก และโท คําเป็ นผัน
ได้ 3 คํา คําตายผันได้ 2 คํา
พยัญชนะเสียงสูง
คําเป็ น พื้นเสียงเป็ นเสียงจัตวา เช่น ขา ขง ขน ขม เขย ขาว ผันด้วยวรรณยุกต์เอก เป็ นเสียงเอก เช่น ข่า ข่ง ข่น ข่ม เข่ย ข่าว ผัน
ด้วยวรรณยุกต์โทเป็ นเสียงโท เช่น ข้า ข้ง ข้น ข้ม เข้ย ข้าว
คําตาย พื้นเสียงเป็ นเสียงเอก เช่น ขะ ขก ขด ขบ ขาก ขาด ขาบ ผันด้วยวรรณยุกต์โทเป็ นเสียงโท เช่น ข้ะ ข้ก ข้ด ข้บ ข้าก ข้าด
ข้าบ อักษรกลางผันด้วยวรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์จตั วา
พยัญชนะเสียงกลาง
คําเป็ น ผันได้ 5 คํา
พื้นเสียงเป็ นเสียงสามัญ เช่น กา กง กน กม เกย กาว
ผันด้วยวรรณยุกต์เอกเป็ นเสียงเอก เช่น ก่า ก่ง ก่น ก่ม เก่ย ก่าว
ผันด้วยวรรณยุกต์โทเป็ นเสียงโท เช่น ก้า ก้ง ก้น ก้ม เก้ย ก้าว
ผันด้วยวรรณยุกต์ตรี เป็ นเสียงตรี เช่น ก๊า ก๊ง ก๊น ก๊ม เก๊ย ก๊าว
ผันด้วยวรรณยุกต์จตั วาเป็ นเสียงจัตวา เช่น ก๋ า ก๋ ง ก๋ น ก๋ ม เก๋ ย ก๋ าว
คําตาย ผันได้ 4 คํา คําเป็ น
พื้นเสียงเป็ นเสียงสามัญ เช่น กา กง กน กม เกย กาว
ผันด้วยวรรณยุกต์เอก เป็ นเสียงเอก เช่น ก่า ก่ง ก่น ก่ม เก่ย ก่าว
ผันด้วยวรรณยุกต์โท เป็ นเสียงโท เช่น ก้า ก้ง ก้น ก้ม เก้ย ก้าว
ผันด้วยวรรณยุกต์ตรี เป็ นเสียงตรี เช่น ก๊า ก๊ง ก๊น ก๊ม เก๊ย ก๊าว
ผันด้วยวรรณยุกต์จตั วาเป็ นเสียงจัตวา เช่น ก๋ า ก๋ ง ก๋ น ก๋ ม เก๋ ย ก๋ าว
พื้นเสียงเป็ นเสียงเอก เช่น กะ กก กด กบ กาก กาด กาบ
ผันด้วยวรรณยุกต์โท เป็ นเสียงโท เช่น ก้ะ ก้ก ก้ด ก้บ ก้าก ก้าด ก้าบ
ผันด้วยวรรณยุกต์ตรี เป็ นเสียงตรี เช่น ก๊ะ ก๊ก ก๊ด ก๊บ ก๊าก ก๊าด ก๊าบ
ผันด้วยวรรณยุกต์จตั วา เป็ นเสียงจัตวา เช่น ก๋ ะ ก๋ ก ก๋ ด ก๋ บ ก๋ าก ก๋ าด ก๋ าบ
อักษรตํ่า ผันด้วยวรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท คําเป็ นผันได้ 3 คํา
พยัญชนะเสียงตํ่า
คําเป็ น
พื้นเสียงเป็ นเสียงสามัญ เช่น คา คง คน คม เคย คาว
ผันด้วยวรรณยุกต์เอกเป็ นเสียงโท เช่น ค่า ค่ง ค่น ค่ม เค่ย ค่าว
ผันด้วยวรรณยุกต์โทเป็ นเสียงตรี เช่น ค้า ค้ง ค้น ค้ม เค้ย ค้า

คําตาย
สระสั้นพื้นเสียงเป็ นตรี เช่น คะ คก คด คบ
ผันด้วยวรรณยุกต์เอกเป็ นเสียงโท เช่น ค่ะ ค่ก ค่ด ค่บ
ผันด้วยวรรณยุกต์จตั วาเป็ นเสียงจัตวา เช่น ค๋ ะ ค๋ ก ค๋ ด ค๋ บ
สระยาวพื้นเสียงเป็ นโท เช่น คาก คาด คาบ
ผันด้วยวรรณยุกต์โทเป็ นเสียงตรี เช่น ค้าก ค้าด ค้าบ
ผันด้วยวรรณยุกต์จตั วาเป็ นเสียงจัตวา เช่น ค๋ าก ค๋ าด ค๋ าบ
จะเห็นได้ว่าอักษรสูงกับอักษรกลางมีเสียงตรงกับรู ปวรรณยุกต์เสมอ แต่อกั ษรตํ่าจะมีเสียงสู งกว่ารู ปวรรณยุกต์หนึ่งขั้น เว้นไว้
แต่วรรณยุกต์จตั วาซึ่งเสียงคงเป็ นจัตวาตามรู ปวรรณยุกต์ เพราะไม่มีเสียงใดที่จะสูงไปกว่านั้นอีก เพราะเหตุที่อกั ษรตํ่ามีเสียง
ไม่ตรงกับรู ปวรรณยุกต์ จึงมักทําให้เกิดความงง ในเวลาต้องการจะทราบเสียงวรรณยุกต์ที่แท้จริ ง แต่ถา้ เข้าใจวิ ธีผนั อักษร
กลางเป็ นอย่างดีแล้วก็สามารถเทียบเสียงได้โดยอาศัยอักษรกลางเป็ นหลัก
3. พยัญชนะ
พยัญชนะไทยมีท้งั หมด 44 รู ป
กขฃคฅ
ฆงจฉช
ซฌญฎฏ
ฐฑฒณด
ตถทธน
บปผฝพ
ฟภมยร
ลวศษส
หฬอฮ
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 บางคํา
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 ไม่นบั
เสียงพยัญชนะ
พยัญชนะเสียงสูง : ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
พยัญชนะเสียงกลาง : ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
พยัญชนะเสียงตํ่า : ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
ไตรยางศ์
ไตรยางศ์ มาจากคําในภาษาสันสกฤตว่า ตฺ รยฺ ซึ่งแปลว่า สาม รวมกับ อํศ ซึ่งแปลว่า ส่วน ดังนั้นไตรยางศ์ จึงแปลรวมกันได้ว่า
สามส่วน การจัดหมวดหมู่ไตรยางศ์
เพื่อแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
พยัญชนะเสียงสูงมี 11 ตัว เเละผันได้เสียงที่ 5, 2 เเละ 3
อักษรสูง หมายถึง พยัญชนะที่ยงั ไม่ได้ผนั วรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยูใ่ นระดับสูง มีท้งั หมด 11 ตัว
วิธีท่องจําง่ายๆ : ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ศ ษ ส ห ฉ (ผี ฝาก ถุง ขาว สาร ให้ ฉัน)
พยัญชนะเสียงกลางมี 24 ตัว เเละผันได้ท้งั หมด 5 เสียง
อักษรกลาง หมายถึง พยัญชนะที่ยงั ไม่ได้ผนั วรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยูใ่ นระดับกลาง มีท้งั หมด 9 ตัว
วิธีท่องจําง่ายๆ : ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ (ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง) การผันวรรณยุกต์กบั อักษรกลางผันได้ครบ 5
เสียง ใช้วรรณยุกต์ได้ 4 รู ป
พยัญชนะเสียงตํ่ามี 9 ตัว เเละผันได้เสียงที่ 1, 3 เเละ 4
อักษรตํ่า หมายถึง พยัญชนะที่ยงั ไม่ได้ผนั วรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยูใ่ นระดับตํ่า มีท้งั หมด 24 ตัว
„ ตํ่าคู่ มีเสียงคู่อกั ษรสูง 14 ตัว พ ภ ฟ ฑ ฒ ท ธ ค ต ฆ ซ ฮ ช ฌ
„ ตํ่าเดี่ยว(ไร้ค่)ู 10 ตัว
วิธีท่องจําง่ายๆ : ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล (งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม ฬี โลก)
หน้ าที่ของพยัญชนะ
1. เป็ นพยัญชนะต้นกา
2. เป็ นสัตว์ใกล้สูญพันธ์ ก ป ส กล ส พ เป็ นพยัญชนะต้น
3. ทําหน้าที่เป็ นพยัญชนะท้ายพยางค์ (ตัวสะกด) เกิด เป็ น ชาย หมาย รัก นี้ หนัก อก (พยัญชนะที่ขีดเส้นใต้เป็ นพยัญชนะท้าย
พยางค์หรื อท้ายคํา เรี ยกว่าตัวสะกด)

4. ทําหน้าที่เป็ นอักษรควบ
5. ทําหน้าที่เป็ นอักษรนํา-อักษรตาม
6. ทําหน้าที่เป็ นเป็ นสระ (อ ว ย ร)
7. ทําหน้าที่เป็ นตัวการันต์
พยัญชนะตัวสะกด
พยัญชนะตัวสะกดมีท้งั สิ้น 39 ตัวเท่านั้นที่สามารถใช้เป็ นตัวสะกดได้ โดยแบ่งเป็ น 8 เสียงเรี ยกว่ามาตราตัวสะกด 8 มาตรา
ดังนี้
„ แม่กก ออกเสียงสะกด ก ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ก ข ค ฆ เป็ นตัวสะกด เช่น นก เลข โรค เมฆ
„ แม่กด ออกเสียงสะกด ด ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฒ จ ช ซ ศ ษ ส เป็ นตัวสะกด เช่น เปิ ด จิต รถ บาท โกรธ กฎ
ปรากฏ เท็จ บงกช ก๊าซ อากาศ พิเศษ โอกาส อิฐ
„ แม่กบ ออกเสียงสะกด บ ซึ่งจะใช้พยัญชนะ บ ป พ ภ ฟ เป็ นตัวสะกด เช่น ดาบ บาป ภาพ กราฟ โลภ
„ แม่กน ออกเสียงสะกด น ซึ่งจะใช้พยัญชนะ น ร ญ ล ฬ เป็ นตัวสะกด เช่น แขน คูณ บุญ อาหาร กล ปลาวาฬ
„ แม่กง ออกเสียงสะกด ง ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ง เป็ นตัวสะกด เช่น จริ ง วิ่ง ลิง สิงห์ พิง มุ่ง สัง่
„ แม่กม ออกเสียงสะกด ม ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ม เป็ นตัวสะกด เช่น นม ดม ลม พรม สม ชิม แยม
„ แม่เกย ออกเสียงสะกด ย ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ย เป็ นตัวสะกด เช่น ยาย เนย เคย เลย คุย
„ แม่เกอว ออกเสียงสะกด ว ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ว เป็ นตัวสะกด เช่น สิว หิว วัว
พยัญชนะควบกลา้
พยัญชนะควบกลํ้า คือ พยัญชนะ 2 ตัวประสมสระเดียวกันมี ร ล ว แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
„ ควบกลํ้าแท้ เป็ นพยัญชนะควบกลํ้าที่ออกเสียงพร้อมกันทั้ง 2 ตัว เช่น
ควบด้ วย ร กรอบ กราบ เกรง ครอบครัว
ควบด้ วย ล กล้วย กลีบ ไกล แปลง
ควบด้ วย ว ไกว แกว่ง ควาย ขว้าง
„ ควบกลํ้าไม่แท้ เป็ นพยัญชนะที่เขียนเหมือนควบกลํ้าแท้ ร แต่ออกเสียงเพียงตัวเดียว เช่น จริ ง สร้าง สระ เศร้า แสร้ง ศรี อ่าน
ว่า (จิง) (ส้าง) (สะ) (เส้า) (แส้ง) (สี)
ตัวอย่างคาอักษรควบแท้ และไม่แท้
กราดเกรี้ ยวเกลียวคลื่นคล้าย
ปลุกปลอบควายคลายโกรธเกรี้ ยว
ตรวจตรากล้าจริ งเพรี ยว
ขวักไขว่ควํ่ากลํ้ากลบคลอง
ทรายเศร้าเคล้าคลึงศรี
ทราบโทรมตรี ปลีกล้วยพร่ อง
ครึ้ มครึ กตริ ตรึ กตรอง
เปล่าพลิกกลองแปรเปลี่ยนแปลง
อักษรนา-อักษรตาม
อักษรนา คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรี ยงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของคําแบ่งตามลักษณะการอ่านได้ 2 ชนิด คือ

„ อ่านออกเสียงร่ วมกันสนิทเป็ นพยางค์เดียวกันเมื่อมีตวั ห และ ตัว อ เป็ นอักษรนํา
ตัวอย่าง : เมื่อมีตวั ห เป็ นอักษรนํา เช่น หรู หรา หญิง เหลือ หลาย เหลว ไหล (หรู หรา ‟ หรู หรา ‟ ห อักษรสู ง นา ร อักษรตา่
ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห) (หญิง หญ้า ใหญ่ ‟ หยิง ‟ ห อักษรสู ง นา ญ อักษรตา่ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห)
ตัวอย่าง : เมื่อมีตวั อ เป็ นอักษรนํา ย มี 4 คํา คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก
(อย่า อยู่ อย่าง อยาก ‟ หย่า หยู่ หย่าง หยาก ‟ อ อักษรกลาง นา ย อักษรตา่ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม อ)
„ อ่านออกเสียงเป็ น 2 พยางค์ โดยพยางค์แรกอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะ ประสมอยูก่ ่ึงเสียง ส่วนพยางค์หลังอ่านตามสระที่
ประสมอยู่ และอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรก เช่น
ขยับ ขะ-หยับ ข อักษรสูง นา ย อักษรตา่ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห
ฉลาม ฉะ-หลาม ฉ อักษรสู ง นา ล อักษรตา่ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห
ตลาด ตะ-หลาด ต อักษรกลาง นา ล อักษรตา่ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ต
สนาม สะ-หนาม ส อักษรสู ง นา น อักษรตา่ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ส
ผลิต ผะ-หลิต ผ อักษรสู ง นา ล อักษรตา่ ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ผ
ตัวอย่างคาอักษรนา-อักษรตาม
ขยะขยาดตลาดเสนอ … ฉลาดเสมอเฉลิมไฉน
สนิมสนองฉลองไสว … เถลไถลหวาดหวัน่ แสวง
อย่าอยูอ่ ย่างอยากเผยอ … ตลิ่งตลบเสนอถลอกแถลง
จมูกถนัดขยะแขยง … สวะสวิงหน่ายแหนงขยับขยาย
หรู หราหรุ บหรับ(สา)หร่ าย … สลับสลายเสนาะสนุกสนาน
สลิดเสลดสลัดสมาน … หวังหลอกเหลนหลานหลากหลาย
สระ (อ ว ย ร) เช่น
สรรค์ รร ทําหน้าที่แทนวิสรรชนีย ์ หรื อสระอะ
กวน ว เป็ นสระอัวลดรู ป
เสีย ย เป็ นส่วนประกอบของสระเอีย
ขอ เสือ มือ อ เป็ นสระ และเป็ นส่วนหนึ่งของสระ
ตัวการันต์ เช่น
จันทร์ ทร์ เป็ นตัวการันต์
ลักษณ์ ษณ์ เป็ นตัวการันต์
ศิลป์ ป์ เป็ นตัวการันต์
พยัญชนะไทยที่พงึ สังเกตและควรจดจา
อักษร ฃ นักภาษาศาสตร์ได้ศึกษาประวัติความเป็ นมาของพยัญชนะ ฃ และสันนิษฐานว่า ฃ นั้นเดิมมีฐานเสียงที่แตกต่างจาก
ฐานเสียงของ ข โดยมีลกั ษณะเสียงเป็ นพยัญชนะลิ้นไก่อโฆษะ ซึ่งพบได้ในภาษาต่างๆในกลุ่มภาษาไท และภาษาอื่น ใน
ภายหลังหน่วยเสียงนี้ค่อยๆสูญหายไป โดยออกเสียง ข แทน เป็ นที่น่าสังเกตว่า ฃ มีใช้ในตําแหน่งที่เป็ นพยัญชนะต้น ไม่
ปรากฏในตําแหน่งตัวสะกดเลย นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ที่น่าสังเกตว่าคําว่า “ขวด” ซึ่งเป็ นชื่อของพยัญชนะตัวนี้ ก็ไม่เคยเขียนด้วย
ฃ (นัน่ คือ ฃวด) มาก่อนเลย สาเหตุที่ทาํ ให้เลิกใช้ ฃ (ขวด) และ ฅ (คน) นั้น คงเนื่องมาจากพิมพ์ดีดภาษาไทยในสมัยแรกๆที่

แป้ นอักษรไม่มี ฃ และ ฅ เนื่องจากก้านอักษรมีไม่พอกับจํานวนสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาไทย จึงต้องตัดคําบางคํา
หรื อเครื่ องหมายตัวออกไปบ้าง
อักษร ฅ เป็ นอักษรที่เลิกใช้แล้ว ไม่มีคาํ ศัพท์ในหมวดคํา ฅ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แต่ยงั มีการใช้ ฅ อยูบ่ า้ งใน
บางแวดวง เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ให้ตวั อักษรไทยมีใช้ครบ 44 ตัว เท่าที่พบเห็นมักจะใช้ในคําว่า ฅน (คน)
อักษร ฑ ในคําไทยบางคําอ่านออกเสียงเป็ น /ท/ อย่างคําว่า มณโฑ (มน-โท) บุณฑริ ก (บุน-ทะ-ริ ก) แต่บางครั้งออกเสียงเป็ น /
ด/ เช่น มณฑป (มน-ดบ) บัณฑิต (บัน-ดิด)
อักษร ณ ตัวเดียวสามารถเป็ นคําได้หนึ่งคํา ณ อ่านว่า นะ แปลว่า “ที่” เป็ นคําบุพบท
อักษร บ ตัวเดียวแล้วเติมไม้เอก โดยไม่มีสระสามารถเป็ นคําได้หนึ่งคํา คือ บ่ อ่านว่า บ่อ หรื อ เบาะ แปลว่า “ไม่” เป็ นคําพิเศษ
ที่แสดงถึงความเป็ นตรงกันข้าม
อักษร ร ที่เป็ นพยัญชนะสะกดซึ่งตามหลังสระออ จะไม่ปรากฏตัวออ ให้ใช้ ร ต่อท้ายพยัญชนะต้นไปได้เลย เช่น กร (กอน)
พร (พอน) ละคร (ละ-คอน) เป็ นต้น คําไทยบางคําที่ยมื มาจากภาษาเขมรและภาษาสันสกฤต จะมี ร ซ้อนกันสองตัวเรี ยกว่า ร
หัน (รร) เมื่อตามหลังพยัญชนะต้นจะออกเสียงคล้ายมีสระอะ และสะกดด้วยแม่กนหรื อพยัญชนะตัวถัดไป เช่น บรรพชา
(บัน-พะ-ชา) สรรพ (สับ) ธรรมะ (ทัม-มะ) เป็ นต้น
อักษร ว รู ปสระ ตัววอ (ว) ยังสามารถใช้เป็ น สระ อัว เมื่อมีพยัญชนะสะกด เช่น สวน และใช้ประสมสระ อัวะ และ อัว
อักษร ห จะไม่ถกู ใช้เป็ นพยัญชนะสะกด ถึงแม้เป็ นคําที่มาจากภาษาบาลี ห ก็จะไม่ออกเสียง แต่จะออกเสียงเป็ นพยัญชนะตัว
ถัดไปแทน เช่น พราหมณ์ (พราม) พรัหมา (พรัม-มา) เป็ นต้น ห สามารถใช้เป็ นอักษรนําสําหรับพยัญชนะเหล่านี้ ง ญ ณ น ม
ย ร ล ว ฬ เพื่อให้สามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง
อักษร ฬ ปัจจุบนั ฬ ไม่มีที่ใช้เป็ นพยัญชนะต้นของคํา
อักษร อ รู ปสระ ตัวออ (อ) ยังสามารถใช้เป็ นสระ ออ เมื่ออยูห่ ลังพยัญชนะต้น ใช้ถดั จากสระ อื เมื่อไม่มีพยัญชนะสะกด เช่น
ถือ และใช้ประสมสระ เอือะ เอือ เออะ และ เออ โดยทัว่ ไปเรามักจัดให้ อ เป็ นเสียงนําสระ แต่ในทางภาษาศาสตร์ ถือว่า อ นั้น
เป็ นพยัญชนะปิ ดหรื อหยุด
อักษร ฮ จะไม่ถกู ใช้เป็ นพยัญชนะสะกด
4. คาเป็ น – คาตาย และ คาครุ – คาลหุ
คาเป็ น หมายถึง คําหรื อพยางค์ในภาษาไทยที่มีลกั ษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 คําหรื อพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสี ยงยาวในแม่ ก กา เช่น มา นี มี ตา มา ดู ปู ฯลฯ
 คําหรื อพยางค์ที่มีตวั สะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น กลาง คืน ลืม เลย เชียว ฯลฯ
 คําหรื อพยางค์ที่ประสมด้วยสระ อํา ใอ ไอ เอา เช่น ทํา ใจ ไป เอา ฯลฯ
คาตาย หมายถึง คําหรื อพยางค์ในภาษาไทยที่มีลกั ษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 คําหรื อพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสี ยงสั้นในแม่ ก กา แต่ยกเว้นสระอํา ไอ ใอ เอา เช่น สุ จิ ปุ ลิ ฯลฯ
 คําหรื อพยางค์ที่มีตวั สะกดในแม่ กก กด กบ เช่น ยก ทัพ ตัด บท ฯลฯ
ครุ (เอก) คือ พยางค์ที่มีเสียงหนัก ได้แก่ พยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงยาว (ทีฆสระ) และ สระเกินทั้ง 4 คือ สระอํา ใอ ไอ
เอา และพยางค์ที่มีตวั สะกดทั้งสิ้น เช่น ตา ดํา หัด เรี ยน ฯลฯ
ครุ (เสียงหนัก) เป็ นพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในมาตราแม่ ก.กา และมีตวั สะกดรวมทั้งประสมด้วยสระอํา ไอ ใอ เอา
เช่น จํา ได้ ไป เขา รัก ลูก
คําครุ แปลว่า เสียงหนัก ประกอบด้วย

พยางค์ที่มีสระเสียงยาวไม่มีตวั สะกด เช่น มาหา พารา
 พยางค์ที่มีตว
ั สะกดทั้ง 8 แม่ เช่น รัก ชิด ชอบ ฯลฯ
 พยางค์ที่มีสระ อํา ไอ ใอ เอา เช่น เรา จํา ใจ ไป
ลหุ (โท) คือ พยางค์ที่มีเสียงเบา ได้แก่พยางค์ที่ประกอบด้วยสระสั้น(รัสสระ) ที่ไม่มีตวั สะกด เช่น พระ จะ มิ ดุ แกะ ฯลฯ
ลหุ (เสียงเบา) คําที่มีเสียงเบาเป็ นพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น เช่น จะ ดุ ติ ผิว กระทะ ฤ
คําลหุ แปลว่า เสียงเบา ประกอบด้วย
 พยางค์ที่มีสระเสี ยงสั้นไม่มีตว
ั สะกด เช่น มะลิ ชิชะ ก็ เถอะ
 พยางค์ที่มีตว
ั พยัญชนะตัวเดียว เช่น ณ บ ธ
ครุ-ลหุ มีสัญลักษณ์แทนดังนี้


เอก คือ พยางค์หรื อคําที่มรี ู ปวรรณยุกต์เอก และบรรดาคําตายทั้งสิ้น ซึ่งในโคลง และร่ าย ใช้เอกแทนได้ เช่น พ่อ แม่ พี่ ปู่ ชิ
ชะ มัก มาก ฯลฯ
โท คือ พยางค์หรื อคําที่มรี ู ปวรรณยุกต์โท เช่น น้า ป้ า ช้าง นี้นอ้ ง ต้อง เลี้ยว ฯลฯ
เอก-โท ที่บงั คับด้วยรู ปวรรณยุกต์ เอก โท นิยมใช้กบั คําประพันธ์ประเภทร่ าย โคลง
5. คาสมาส – คาสนธิ
คาสมาส - การย่นนามศัพท์ต้งั แต่สองคําขึ้นไปให้เป็ นคําเดียวในภาษาบาลีและสันสกฤต การสร้างคําสมาสในภาษาไทยได้
แบบอย่างมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต โดยนําคําบาลี-สันสกฤตตั้งแต่ 2 คํามาต่อกันหรื อรวมกัน
ลักษณะของคาสมาสเป็ นดังนี้
1. เป็ นคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤตเท่านั้น คําที่มาจากภาษาอื่นๆ นํามาประสมกันไม่นบั เป็ นคําสมาส
ตัวอย่างคาสมาส : บาลี + บาลี เช่น อัคคีภยั วาตภัย โจรภัย อริ ยสัจ ขัตติยมานะ อัจฉริ ยบุคคล
สันสกฤต + สันสกฤต เช่น แพทยศาสตร์ วีรบุรุษ วีรสตรี สังคมวิทยา ศิลปกรรม
บาลี + สันสกฤต, สันสกฤต + บาลี เช่น หัตถศึกษา นาฎศิลป์ สัจธรรม สามัญศึกษา
2. คําที่รวมกันแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรู ปคําแต่อย่างใด เช่น
วัฒน + ธรรม = วัฒนธรรม
สาร + คดี = สารคดี
พิพิธ + ภัณฑ์ = พิพิธภัณฑ์
กาฬ + ปักษ์ = กาฬปักษ์
ทิพย + เนตร = ทิพยเนตร
โลก + บาล = โลกบาล
เสรี + ภาพ = เสรี ภาพ
สังฆ + นายก = สังฆนายก
3. คําสมาสเมื่อออกเสียงต้องต่อเนื่องกัน เช่น
ภูมิศาสตร์ อ่านว่า พู-มิ-สาด
เกียรติประวัติ อ่านว่า เกียด-ติ-ประ-หวัด

เศรษฐการ อ่านว่า เสด-ถะ-กาน
รัฐมนตรี อ่านว่า รัด-ถะ-มน-ตรี
เกตุมาลา อ่านว่า เก-ตุ-มา-ลา
4. คําที่นาํ มาสมาสกันแล้ว ความหมายหลักอยูท่ ี่คาํ หลัง ส่วนความรองจะอยูข่ า้ งหน้า เช่น
ยุทธ (รบ) + ภูมิ (แผ่นดิน สนาม) = ยุทธภูมิ (สนามรบ)
หัตถ (มือ) + กรรม (การงาน) = หัตถกรรม (งานฝี มือ)
คุรุ (ครู ) + ศาสตร์ (วิชา) = คุรุศาสตร์ (วิชาครู )
สุนทร (งาม ไพเราะ) + พจน์ (คํากล่าว)= สุนทรพจน์ (คํากล่าวที่ไพเราะ)
5. คําสมาสบางคําเรี ยงลําดับคําอย่างไทย คือ เรี ยงต้นศัพท์ไว้หน้า ศัพท์ประกอบไว้หลัง การเขียนคําสมาสเหล่านี้ไม่ประ
วิสรรชนียร์ ะหว่างคํา แต่เมื่ออ่านจะออกเสียงสระต่อเนื่องกัน เช่น
บุตรภรรยา (บุด-ตระ-พัน-ระ-ยา) = บุตรและภรรยา
6. คําสมาสส่วนมากออกเสียงสระตรงพยางค์ทา้ ยของคําหน้า เช่น
กาลสมัย ( กาน- ละ ‟ สะ -ไหม )
7. คําบาลีสนั สกฤตที่มีคาํ ว่า “พระ” ที่แผลงมาจาก “วร” ประกอบข้างหน้า จัดเป็ นคําสมาสด้วย เช่น พระโอรส พระอรหันต์
8. คําสมาสบางพวกจะมีลกั ษณะรู ปคํารู ปหนึ่งคล้ายกัน เช่น
‟ คําที่ลงท้ายด้วยศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์
- คําที่ลงท้ายด้วยภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
‟ คําที่ลงท้ายด้วยกรรม เช่น นิติกรรม นวัตกรรม กสิกรรม
คาสนธิ -คําสนธิในภาษาไทย หมายถึง คําที่มาจากภาษาบาลี ‟ สันสกฤตมาเชื่อมต่อกัน ทําให้เสียงพยางค์หลังของคําแรก
กลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แรกของคําหลัง
1. สระสนธิ คือ การกลมกลืนคําด้วยเสียงสระ เช่น
วิทย+อาลัย = วิทยาลัย
พุทธ+อานุภาพ = พุทธานุภาพ
มหา+อรรณพ = มหรรณพ
นาค+อินทร์ = นาคินทร์
มัคค+อุเทศก์ = มัคคุเทศก์
พุทธ+โอวาท = พุทโธวาท
รังสี+โอภาส = รังสิโยภาส
ธนู+อาคม = ธันวาคม
2. พยัญชนะสนธิ เป็ นการกลมกลืนเสียงระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะ ซึ่งไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทย เช่น
รหสฺ + ฐาน = รโหฐาน
มนสฺ + ภาว = มโนภาว (มโนภาพ)
ทุสฺ + ชน = ทุรชน
นิสฺ + ภย = นิรภัย

3. นฤคหิตสนธิ ได้แก่ การเชื่อมคําที่ข้ ึนต้นด้วยนฤคหิต หรื อพยางค์ทา้ ยของคําหน้าเป็ นนฤคหิตกับคําอื่นๆ เช่น
สํ + อุทยั = สมุทยั
สํ + อาคม = สมาคม
สํ + ขาร = สังขาร
สํ + คม = สังคม
สํ + หาร = สังหาร
สํ + วร = สังวร
6. คาบาลี – สันสกฤต
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาบาลีและสันสกฤตอยูใ่ นตระกูลภาษาที่มวี ิภตั ปัจจัย คือเป็ นภาษาที่ที่มีคาํ เดิมเป็ นคําธาตุ เมื่อจะใช้คาํ ใดจะต้องนําธาตุไป
ประกอบกับปัจจัยและวิภตั ติ เพื่อเป็ นเครื่ องหมายบอกพจน์ เช่น ลึงค์ บุรุษ กาล มาลา วาจก
โครงสร้ างของภาษา ประกอบด้วย ระบบเสียง หน่วยคํา และระบบโครงสร้างของประโยค ภาษาบาลีและสันสกฤตมีหน่วย
เสียง 2 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยัญชนะ ดังนี้
1.หน่วยเสียงสระ
 หน่ วยเสี ยงสระภาษาบาลีมี 8 หน่ วยเสี ยง คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 หน่ วยเสี ยงภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลี 8 หน่ วยเสี ยง และต่างจากภาษาบาลีอีก 6 หน่ วยเสี ยง เป็ น 14 หน่ วยเสี ยง
คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦๅ
2.หน่วยเสียงพยัญชนะ
 หน่ วยเสี ยงพยัญชนะภาษาบาลีมี 33 หน่ วยเสี ยง
 หนเวยเสี ยงภาษาสันสกฤตมี 35 หน่ วยเสี ยง เพิม
่ หน่วยเสียง ศ ษ ซึ่งหน่วยเสียงพยัญชนะทั้งสิงภาษานี้แบ่งออกเป็ น 2
ประเภทคือ พยัญชนะวรรค และพยัญชนะเศษวรรค
วิธีสังเกตคาบาลี
1. สังเกตจากพยัญชนะ ตัวสะกด และตัวตาม
 ตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ประกอบอยูข
่ า้ งท้ายสระ ประสมกับสระและพยัญชนะต้น เช่น ทุกข์
 ตัวตาม คือ ตัวที่ตามหลังตัวสะกด เช่น สัตย สัจจ ทุกข เป็ นต้น
คําในภาษาบาลีจะต้องมีสะกดและตัวตามเสมอ โดยดูจากพยัญชนะบาลี มี 33 ตัว แบ่งออกเป็ นวรรคดังนี้
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มีหลักสังเกต ดังนี้
ก. พยัญชนะตัวที่ 1 , 3 , 5 เป็ นตัวสะกดได้เท่านั้น (ต้องอยูใ่ นวรรคเดียวกัน)
ข. ถ้าพยัญชนะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 หรื อตัวที่ 2 เป็ นตัวตามได้ เช่น สักกะ ทุกข สัจจ ปัจฉิม สัตต หัตถ บุปผา เป็ นต้น
ค. ถ้าพยัญชนะตัวที่ 3 สะกด ตัวที่ 3 หรื อ 4 เป็ นตัวตามได้ในวรรคเดียวกัน เช่น อัคคี พยัคฆ์ วิชชา อัชฌา พุทธ คพภ(ครรภ์)
ง. ถ้าพยัญชนะตัวที่ 5 สะกดทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้ เช่น องค์ สังข์ องค์ สงฆ์ สัมปทาน สัมผัส สัมพันธ์ สมภาร เป็ นต้น
จ. พยัญชนะบาลี ตัวสะกดตัวตามจะอยูใ่ นวรรคเดียวกันเท่านั้นจะข้ามไปวรรคอื่นไม่ได้
2. สังเกตจากพยัญชนะ “ฬ” จะมีใช้ในภาษาบาลีในไทยเท่านั้น เช่น จุฬา ครุ ฬ อาสาฬห์ วิฬาร์ โอฬาร์ พาฬ เป็ นต้น
3. สังเกตจากตัวตามในภาษาบาลี จะมาเป็ นตัวสะกดในภาษาไทยโดยเฉพาะวรรค ฎ และวรรคอื่นๆบางตัว จะตัดตัวสะกด
ออกเหลือแต่ตวั ตามเมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เช่น
ภาษาบาลี ภาษาไทย
รัฎฐ

รัฐ

ทิฎฐิ

ทิฐิ

อัฎฐิ

อัฐิ

วัฑฒนะ วัฒนะ
ปุญญ

บุญ

วิชชา

วิชา

สัตต

สัต

เวชช

เวช

กิจจ

กิจ

เขตต

เขต

นิสสิต

นิสิต

นิสสัย

นิสยั

ยกเว้นคําโบราณที่นาํ มาใช้แล้วไม่ตดั รู ปคําซํ้าออก เช่น ศัพท์ทางศาสนา ได้แก่ วิปัสสนา จิตตวิสุทธิ์ กิจจะลักษณะ เป็ นต้น
วิธีสังเกตคาสันสกฤต
1. พยัญชนะสันกฤตมี 35 ตัว คือ พยัญชนะบาลี 33 ตัว + 2 ตัวคือ ศ, ษ ฉะนั้นจึงสังเกตจากตัว ศ, ษ มักจะเป็ นภาษาสันสกฤต
เช่น กษัตริ ย ์ ศึกษา เกษียร พฤกษ์ ศีรษะ เป็ นต้น ยกเว้นคําไทยบางคําที่ใช้เขียนด้วยพยัญชนะทั้ง 2 ตัวนี้ เช่น ศอก ศึก ศอ เศร้า
ศก ดาษ กระดาษ ฝรั่งเศส ฝี ดาษ ฯลฯ
2. ไม่มีหลักการสะกดแน่นอน ภาษาสันสกฤตตัวสะกดตัวตามจะอยูข่ า้ มวรรคกันได้ ไม่กาํ หนดตายตัว เช่น อัปสร เกษตร
ปรัชญา อักษร เป็ นต้น
3. สังเกตจากสระ สระในภาษาบาลี มี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ส่วนสันสกฤต คือ สระภาษาบาลี 8 ตัว + เพิ่มอีก 6 ตัว
คือ สระ ฤ ฤา ภ ภา ไอ เอา

ถ้ามีสระเหล่านี้อยูแ่ ละสะกดไม่ตรงตามมาตราจะเป็ นภาษาสันสกฤต เช่น ตฤณมัย ไอศวรรย์ เสาร์ ไปรษณี ย ์ ฤาษี คฤหาสน์
เป็ นต้น
4. สังเกตจากพยัญชนะควบกลํ้า ภาษาสันสกฤตมักจะมีคาํ ควบกลํ้าข้างท้าย เช่น จักร อัคร บุตร สตรี ศาสตร์ อาทิตย์ จันทร์
เป็ นต้น
5. สังเกตจากคําที่มีคาํ ว่า “เคราะห์” มักจะเป็ นภาษาสันสกฤต เช่น เคราะห์ พิเคราะห์ สังเคราะห์ อนุเคราะห์ เป็ นต้น
6. สังเกตจากคําที่มี “ฑ” อยู่ เช่น จุฑา กรี ฑา ครุ ฑ มณเทียร จัณฑาล เป็ นต้น
7. สังเกตจากคําที่มี “รร” อยู่ เช่น สรรค์ ธรรม์ วรรณ บรรพต ภรรยา บรรณารักษ์ มรรยาท กรรม ทรรศนะ สรรพ เป็ นต้น
ลักษณะการยืมคาภาษาบาลีและสันสกฤต
ภาษาบาลีและสันสกฤตเป็ นภาษาตระกูลเดียวกัน ลักษณะภาษาและโครงสร้างอย่างเดียวกัน ไทยเรารับภาษาทั้งสองมาใช้
พิจารณาได้ดงั นี้
1. ถ้าคําภาษาบาลีและสันสกฤตรู ปร่ างต่างกัน เมื่อออกเสียงเป็ นภาษาไทยแล้วได้เสียงเสียงตรงกันเรามักเลือกใช้รูปคํา
สันสกฤต เพราะภาษาสันสกฤตเข้ามาสู่ภาษาไทยก่อนภาษาบาลี เราจึงคุน้ กว่า เช่น
บาลี สันสกฤต ไทย
กมฺม กรฺ ม กรรม
จกฺก

จกฺร

จักร

2. ถ้าเสียงต่างกันเล็กน้อยแต่ออกเสียงสะดวกทั้งสองภาษา มักเลือกใช้รูปภาษาสันสกฤตมากกว่าภาษาบาลี เพราะเราคุน้ กว่า
และเสียงไพเราะกว่า เช่น
บาลี

สันสกฤต

ไทย

ครุ ฬ

ครุ ฑ

ครุ ฑ

โสตฺ ถิ

สฺ วสฺ ติ

สวัสดี

3. คําใดรู ปสันสกฤตออกเสียงยาก ภาษาบาลีออกเสียงสะดวกกว่า จะเลือกใช้ภาษาบาลี เช่น
บาลี

สันสกฤต

ไทย

ขนฺ ติ

กฺษานฺ ติ

ขันติ

ปจฺจย

ปฺรตฺ ย

ปัจจัย

4. รู ปคําภาษาบาลีสนั สกฤตออกเสียงต่างกันเล็กน้อยแต่ออกเสียงสะดวกทั้งคู่บางทีเรานํามาใช้ท้งั สองรู ปในความหมาย
เดียวกัน เช่น
บาลี สันสกฤต

ไทย

กณฺ หา กฺฤษฺ ณา กัณหา,กฤษณา
ขตฺ ติย กฺษตฺริย ขัตติยะ,กษัตริ ย ์

5. คําภาษาบาลีสนั สกฤตที่ออกเสียงสะดวกทั้งคู่ บางทีเรายืมมาใช้ท้งั สองรู ป แต่นาํ มาใช้ในความหมายที่ต่างกัน เช่น
บาลี สันสกฤต ไทย ความหมาย
กิริยา กฺริยา

กิริยา อาการของคน
กริ ยา ชนิดของคํา

โทส เทฺวษ โทสะ ความโกรธ
เทวษ ความเศร้าโศก
คาภาษาบาลีและสันสกฤตในวรรณคดีไทย
คําภาษาบาลีและสันสกฤตปรากฏในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนกระทัง่ ในสมัยปัจจุบนั ทั้งที่เป็ นร้อยแก้วและร้อย
กรอง คือ พบตั้งแต่ในศิลาจารึ กสมัยพ่อขุนรามคําแหง แม้จะมีไม่มากนักแต่ก็เป็ นหลักฐานยืนยันได้ว่า ในสมัยสุโขทัยนั้นไทย
ได้นาํ ภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยของเราแล้ว และในสมัยต่อมาก็ปรากฏว่านิยมใช้คาํ ภาษาบาลีและสันสกฤต
ในการแต่งวรรณคดีมากขึ้น
วิสณ
ั ติ์ กฏแก้ว (2529 : 2) ได้กล่าวถึงเหตุที่ทาํ ให้คาํ บาลีและสันสกฤตเป็ นที่นิยมชมชอบในการนํามาใช้ในทางวรรณคดีพอจะ
สรุ ปได้ดงั นี้
1. วรรณคดีไทยเป็ นวรรณกรรมที่ถือเอาเสียงไพเราะเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วรรณคดีประเภทร้อยกรอง นอกจากจะ
ถือเอาความไพเราะของเสียงเป็ นสําคัญแล้ว ในการประพันธ์วรรณกรรมประเภทฉันท์ จะต้องถือคํา ครุ ลหุ เป็ นสําคัญอีกด้วย
คําที่เป็ นเสียงลหุในภาษาไทยมีนอ้ ยมาก จึงจําเป็ นจะต้องใช้ศพั ท์ภาษาบาลีและสันสกฤต เพราะสามารถเลือกคํา ลหุ ครุ ได้
มากและสามารถดัดแปลงให้เข้ากับภาษาของเราได้ดี
ตัวอย่าง : สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19 – อิลราชคาฉันท์
ข้าขอเทิดทศนัขประณามคุณพระศรี สรรเพชญพระผูม้ ี พระภาค
อีกธรรมาภิสมัยพระไตรปิ ฏกวากย์ ทรงคุณคะนึงมาก ประมาณ
2. คนไทยถือว่าคําบาลีและสันสกฤตเป็ นคําสูง เพราะเป็ นคําที่ใช้เผยแผ่คาํ สอนของพระพุทธเจ้า และผูท้ ี่ใช้คาํ ภาษาบาลีและ
สันสกฤตส่วนใหญ่อยูใ่ นฐานะควรแก่การเคารพบูชาทัว่ ไป เช่น พระสงฆ์ พราหมณ์ เป็ นต้น ดังนั้นการแต่งฉันท์ที่ถือกันว่า
เป็ นของสูง จึงนิยมใช้คาํ บาลีและสันสกฤต
3. วรรณคดีไทยโดยมากมักจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับจักรๆวงศ์ๆ ซึงจะต้องใช้คาํ ราชาศัพท์ การใช้คาํ ภาษาบาลีและสันสกฤตที่เป็ น
คําราชาศัพท์จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ เช่น พระเนตร พระพักตร์ พระกรรณ เป็ นต้น
4. การใช้คาํ ภาษาบาลีและสันสกฤตแต่งฉันท์ เป็ นเครื่ องแสดงภูมิรู้ของผูแ้ ต่งว่ามีความรู้ภาษาบาลีและสันสกฤตเป็ นอย่างดี มี
คนเคารพนับถือและยกย่องว่าเป็ น “ปราชญ์”
7. อักษรนา
อักษรนา คือ คําที่มีพยัญชนะ 2 ตัวเรี ยงกัน ประสมด้วยสระตัวเดียวกัน พยัญชนะตัวแรกของคําจะต้องเป็ นอักษรสูงหรื ออักษร
กลาง จะอ่านออกเสียง “อะ” เพียงกึ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังจะต้องเป็ นอักษรตํ่าเดี่ยว จะออกเสียงตามเสียงสระที่ประสม และ
จะอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามเสียงพยัญชนะตัวแรก พยัญชนะ 2 ตัวเรี ยงกันร่ วมสระผันในหลักภาษา
 อักษรสูงอักษรกลางนําพา
 อักษรตัวหน้าเรี ยก “อักษรนํา”

อักษรตัวตามอักษรตํ่าเดี่ยว เสียงที่ขอ้ งเกี่ยวมันดูลึกลํ้า เหมือนมีตวั “ห” มานําทุกคํา
อักษรสูงนําอักษรตํ่าเดี่ยว
 ผนวช (ผะ ‟หนวด) ตัวเดียวเสี ยงก็เปลี่ยนไป ไม่ใช่ ผะ ‟ นวด อย่างที่เคยใช้ เสี ยง “น” เปลี่ยนไปตามอักษรนํา
อักษรกลางนําอักษรตํ่าเดี่ยว
 ตลาด (ตะ ‟ หลาด) ตัวเดียวเสี ยงก็เปลี่ยนคํา ไม่ใช่ ตะ ‟ ลาด อย่างที่เคยทํา แต่สบาย (สะ ‟ บาย) ไม่ใช่อก
ั ษรนํา เมื่อ
แยกคําอ่าน สะ ‟บาย คงที่เสียง “อะ” ไม่ประวิสรรชนีย ์ กึ่งเสียงเท่านี้ไม่มี “ห” นํา หากตัว “ห” นําอักษรตํ่าเดี่ยว เสียง
“อะ” ไม่เกี่ยวกลมเกลียวทุกคํา เสียงที่เปลี่ยนไปคืออักษรตํ่า
การออกเสียง จะออกเสียงพยัญชนะสองตัวผสมกันคนละครึ่ ง พอแยกออกได้ว่าพยัญชนะอะไรผสมกัน แต่การผสมนี้จะไม่
สนิทเท่าอักษรควบแท้ มียกเว้นอยู่ 2 กรณี ที่จะไม่ออกเสียงพยัญชนะอีกตัว ได้แก่
 ตัว ห เมื่อเป็ นตัวนําอักษรเดี่ยว ไม่ตอ
้ งออกเสียงคนละครึ่ งเหมือนอักษรนําอืน่ ๆ แต่ให้ออกเสียงประสมกันสนิท
เหมือนอักษรควบแท้ เช่น หนู หมอ ใหญ่ ฯลฯ
 ตัว อ เมื่อนําหน้า ตัว ย ไม่ตอ
้ งออกเสียงเหมือนอักษรนําธรรมดา ให้ออกเสียงทํานองเดียวกับ ห นํา แต่เป็ นเสียง
อักษรกลาง คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก มี 4 คําเท่านั้น
ถ้าพยัญชนะข้างหน้าเป็ นอักษรกลางหรื ออักษรสูง แล้วพยัญชนะข้างหลังเป็ นอักษรตํ่าที่เป็ นอักษรเดี่ยว เวลาอ่านให้ผนั เสียง
อักษรตํ่านั้นเป็ นเสียงสูงตามอักษรที่เป็ นตัวนํา แต่ถา้ พยัญชนะข้างหน้าเป็ นอักษรตํ่า หรื อพยัญชนะข้างหลังไม่ใช่อกั ษรตํ่าที่
เป็ นอักษรเดี่ยว ให้อ่านออกเสียงพยัญชนะนั้นตามปกติเมื่ออกเสียงจะต้องมีคาํ ควบกลํ้าผสมอยูด่ ว้ ย
วิธีสังเกตอักษรนา
1. สังเกตเสียงออกเสียงประสมกันแต่ไม่กลํ้ากันสนิทเหมือนอักษรควบแท้ สามารถแยกเป็ นสองพยางค์ได้ ยกเว้น ห และ อ ที่
เป็ นตัวนํา (อักษรนําที่ ห และ อ นํานั้นเป็ นอักษรนํา แต่ไม่อ่านแบบอักษรนํา)
2. คําที่มีสระหน้าหรื อสระคร่ อม (สระหน้า-บน-หลัง) คําที่มีอกั ษรนําส่วนใหญ่จะอยูต่ ิดกับอักษรหลัก และรู ปสระล้อมรอบ
อยูด่ า้ นนอก เช่น เฉลย แสลง (สะ-แหลง) ไฉน เสมียน เถลิง เสลา ฯลฯ มีส่วนน้อยที่อกั ษรแยกจากกันเช่น ขโมย ทแยง สแลง
(สะ-แลง)
3. สังเกตรู ปพยัญชนะ คือ ถ้าอักษรนําเป็ นอักษรสูง หรื ออักษรกลาง อักษรเดี่ยวซึ่งเป็ น ตัวที่ 2 จะต้องออกเสียงเป็ นเสียงสูง
หรื อกลางตามไปด้วย เช่น กนก ถนน สนิม ขนม ฯลฯ ในที่น้ ี นก นน และ นิม ต้องออกเสียงให้เป็ น หนก หนน หนิม ซึ่งผิด
กับเมื่ออยูต่ ามลําพัง
8. อักษรควบ
อักษรควบ หรือ คาควบกลา้ คือ คําที่ออกเสียงครั้งละ 1 พยางค์ แต่อ่านออกเสียงเหมือน 2 พยางค์ คําควบกลํ้าจะมี 2 ชนิด คือ
อักษรควบแท้ และ อักษรควบไม่แท้ คําที่มีอกั ษรควบกลํ้าชนิดที่เรี ยกว่า “อักษรควบแท้” แม้จะมีไม่มาก แต่ก็เป็ นคําที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันจนเป็ นความเคยชิน ตัวอย่างเช่น กรด กลด ขริ บ ขลิบ ครอก คลอก ตราด ประ ปละ ผลาญ พริ ก พลิก
คําควบกลํ้าของไทยมีขอบเขตจํากัด ในทางภาษาศาสตร์อาจจะกล่าวได้ว่า เสียงที่จะนําหน้าได้น้ นั ต้องเป็ นเสียงแข็ง อย่าง [p t
k] เท่านั้น สําหรับภาษาไทย ก็รวมทั้งเสียงที่มีลมตามออกมาด้วย ดังนี้
[p] ป [ph] พ (ผ ภ)
[t] ต (ฏ) [th] ท (ฐ ฑ ฒ ถ ธ)
[k] ก [kh] ค (ข ฃ ฅ ฆ)
** พยัญชนะที่อยูใ่ นวงเล็บคือพยัญชนะที่มีวิธีการออกเสียงอย่างเดียวกันกับพยัญชนะที่อยูน่ อกวงเล็บ


เมื่อพิจารณาดูคาํ ควบแท้ในภาษาไทยก็จะเห็นได้ว่า พยัญชนะที่อยูใ่ นวงเล็บมีคาํ ควบกลํ้าน้อยกว่าหรื อไม่มีเลย ดังนี้
[pr] ประ [pl] ปละ [phr] พริ ก [phl] พลิก, ผลาญ
[tr] ตราด [tl] ‟ [thr] ‟ [thl] [kr] กรด [kl] กลด [khr] ขริ บ, ครอก [khl] ขลิบ, คลอก
ภาษาไทยมีเสียงควบแท้ [tr] แต่ไม่มี [tl] ดังจะเห็นได้ว่า คําว่า “ตราด” เราออกเสียงควบกลํ้า แต่คาํ ว่า “ตลาด” เราอ่านแยกเรี ยง
พยางค์ ส่วนเสียง [thr] นั้น แต่เดิมโดนแปลงเสียงเป็ น [s] หรื อ [ซ] เช่น ทราย ทรุ ดโทรม ฯลฯ กลายเป็ นคําในกลุ่มปิ ดกลุ่ม
หนึ่งของภาษาไทย ในปัจจุบนั เมื่อเริ่ มรับเสียงจากภาษาอังกฤษจึงเกิดเสียงควบกลํ้าใหม่ เช่น ทรอย (Troy) ทริ ป (trip) แต่ก็ยงั
ไม่มีเสียงควบกลํ้า [thl] คําที่มีเสียงควบแท้ทาํ ท่าว่าจะเป็ นคําในกลุ่มปิ ด เพราะมีสมาชิกจํากัด แต่แล้วอิทธิ พลของเสียงจาก
ภาษาอังกฤษก็ทาํ ให้เกิดเสียงควบแท้เสียงใหม่ๆ ขึ้นมาอีก 5 เสียง คือ
[dr] ดราฟต์ (draft)
[br] บรอนซ์ (bronze) [bl] บล็อก (block)
[fr] ฟรี (free) [fl] ฟลุก (fluke)
คําในกลุ่มนี้จึงกลายเป็ นกลุ่มเปิ ด แต่เปิ ดในขอบเขตจํากัด เพราะยังมีเสียงควบกลํ้าแบบควบแท้อีกมากมายที่คนไทยออกเสียง
ไม่ถนัด ไม่ว่าจะเป็ นคําจากภาษาบาลีสนั สกฤต เขมร หรื อภาษาอังกฤษก็ตาม เช่น เชรา [เชฺ รา] (ภาษาเขมร แปลว่า ซอกผา,
ห้วย) ศฤงคาร [สิงคาน, สะหฺ ริงคาน] (ภาษาสันสกฤต แปลว่า ความใคร่ ) สแลง (จากภาษาอังกฤษว่า slang) ขอให้สงั เกตว่า
คนไทยไม่สามารถจะออกเสียง ช ช้าง ควบกับ ร เรื อ ได้ ในกรณี ของ “ศฤ” หรื อ “สร” ก็ไม่สามารถจะควบกลํ้าได้ ต้องใช้วิธี
ตัดเสียงหรื อแทรกเสียงอะ ส่วนเสียง [sl] นั้น คนไทยก็ควบกลํ้าไม่ได้ ต้องแทรกเสียงอะ เช่นกัน
ในขณะที่คาํ ควบกลํ้าแท้มีลกั ษณะทั้งปิ ดและเปิ ด แต่คาํ ควบกลํ้าไม่แท้น่าจะเป็ นกลุ่มปิ ด เพราะมีคาํ เพียงไม่กี่คาํ ที่อยูใ่ นกลุ่มนี้
และแทบจะไม่มีคาํ เพิ่ม เช่น จริ ง ไซร้ ศรัทธา ศรี เศร้า สรง สรวง สรวม สรวย สรวล สร้อย สระ (นํ้า) สร้าง เสริ ม
คําเหล่านี้ลว้ นแต่อ่านออกเสียงโดยไม่มีเสียง ร เรื อ ควบ ทั้งสิ้น คําในกลุ่มนี้ นอกจากจะไม่มีสมาชิกเพิ่มแล้ว ในปัจจุบนั ยังเกิด
ปรากฏการณ์ ๒ อย่าง คือ อย่างแรก มีผตู้ ดั ตัว ร เรื อ ทิ้งไป เพราะเห็นว่าไม่ได้ออกเสียงแล้ว เช่น เขียน “จริ ง” เป็ น “จิง”
เช่นเดียวกับที่ภาษาอังกฤษแบบอเมริ กนั เปลี่ยนรู ปการเขียนจาก through เป็ น thru อย่างที่สอง บางคนก็เพิ่มเสียงอะลงไป เช่น
อ่านคํา “แม่สรวย” เป็ น [แม่-สะ-รวย]
9. วลี / พยางค์
วลี หรือ กลุ่มคา เป็ นการนําคําตั้งแต่สองคําขึ้นไปมาเรี ยงต่อกันทําให้เกิดความหมายเพิ่มขึ้น มีความหมายมาจากคําเดิมที่นาํ มา
รวมมารวมกันแต่ไม่สมบูรณ์เหมือนประโยค วลีส่วนใหญ่มีคาํ กลางที่สาํ คัญหนึ่ งคําที่เป็ นตัวบ่งบอกถึงประเภทของวลี คํานั้น
เรี ยกว่าเป็ น “คําหลัก” ของวลี ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของวลีตามคําหลักของวลีได้ดงั นี้คือ
 นามวลี (NP) เป็ นวลีที่มีคาํ นามเป็ นคําหลักของวลี เช่น แมวบนเสื่ อ, บ้านริ มนํ้า
 กริ ยาวลี (VP) เป็ นวลีที่มีคาํ กริ ยาเป็ นคําหลักของวลี เช่น กินข้าว, กระโดดขึ้นลง
 บุพบทวลี (PP) เป็ นวลีที่มีคาํ บุพบทเป็ นคําหลักของวลี เช่น ที่สุดถนน, หน้าร้านอาหาร
พยางค์ เป็ นการประสมเสียงในภาษา เพราะพยางค์เกิดจากการเปล่งเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ ติดตามกัน
อย่างกระชั้นชิด พยางค์มีองค์ประกอบดังนี้ เสี ยงพยัญชนะต้น เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ และเสียงสะกด
เสียงพยัญชนะต้น คือ เสียงที่เปล่งออกมาก่อน บางคําจะเป็ นเสียงพยัญชนะเดี่ยว บางคําจะเป็ นเสียงพยัญชนะควบกลํ้าก็ได้
เช่น
อ่าง (พยัญชนะต้น คือ อ)

ลิฟท์ (พยัญชนะต้น คือ ล)
ดาว (พยัญชนะต้น คือ ด)
คลอง (พยัญชนะต้น คือ คล)
ไกร (พยัญชนะต้น คือ กร)
ขวาน (พยัญชนะต้น คือ ขว) เป็ นต้น
เสียงสระ คือ เสียงที่เปล่งตามติดมากับเสียงพยัญชนะ เช่น
งา (เสียงสระ อา)
ชล (เสียงสระ โอะ)
เสีย (เสียงสระ เอีย)
เกาะ (เสียงสระ เอาะ) เป็ นต้น
เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกับเสียงสระ เพื่อให้มีระดับเสียงสูงตํ่าต่างกันไป เช่น
ใหญ่ (เสียงวรรณยุกต์ เอก)
เพื่อ (เสียงวรรณยุกต์ โท)
สี (เสียงวรรณยุกต์จตั วา) เป็ นต้น
การที่เราเปล่งเสียงออกมาจากลําคอครั้งหนึ่งๆ นั้น เราเรี ยกเสียงที่เปล่งออกมาว่า “พยางค์” แม้ว่าเสียงที่เปล่งออกมาจะมี
ความหมายหรื อไม่มีความหมายก็ตาม เช่น เราเปล่งเสียง “สุ” ถึงจะไม่รู้ความหมาย หรื อไม่รู้เรื่ องเราก็เรี ยกว่า 1 พยางค์ หาก
เราเปล่งเสียงออกมาอีกครั้งหนึ่งว่า “กร” จะเป็ น “สุกร” จึงจะมีความหมาย คําว่า “สุกร” ซึ่งเปล่งเสียง 2 ครั้ง เราก็ถือว่ามี 2
พยางค์ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งเดียวมีความหมาย เช่น นา หมายถึง ที่ปลูกข้าว เสียงที่เปล่งออกมาว่า “นา” นี้เป็ น 1 พยางค์
ลองดูตวั อย่างต่อไปนี้
ไร่

มี 1 พยางค์

ชาวไร่

มี 2 พยางค์ (ชาว ‟ ไร่ )

สหกรณ์

มี 3 พยางค์ (สะ ‟ หะ ‟ กอน)

โรงพยาบาล

มี 4 พยางค์ (โรง ‟ พะ ‟ ยา ‟ บาน)

นักศึกษาผูใ้ หญ่

มี 5 พยางค์ (นัก ‟ สึก ‟ สา ‟ ผู้ ‟ ใหญ่)

สหกรณ์การเกษตร

มี 6 พยางค์ (สะ ‟ หะ ‟ กอน ‟ กาน ‟ กะ ‟ เสด)

จากตัวอย่างข้างบนนี้สรุ ปได้ว่า
พยางค์ คือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง จะมีความหมายหรื อไม่มีความหมายก็ตาม ถ้าเปล่งเสียงออกมา 1 ครั้ง ก็เรี ยก 1 พยางค์
2 ครั้งก็เรี ยก 2 พยางค์ พยางค์เกิดจากการเปล่งเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ออกมาพร้อมๆ กัน พยางค์ที่มีความหมาย
อาจจะเป็ นพยางค์เดียวหรื อหลายพยางค์ก็ได้

คา เป็ นกลุ่มเสียงที่ประกอบด้วยหน่วยเสียงในภาษา อันได้แก่ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ซึ่งประกอบกันอย่าง
อิสระ และมีความหมายถ้ากลุ่มเสียงที่ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์น้ นั เป็ นคําที่ไม่มีความหมาย เรี ยกว่า พยางค์
พยางค์ ถ้ามีความหมายจะเรี ยกว่า 1 คํา คําหนึ่งคําอาจจะมี 1 พยางค์ หรื อมากกว่า 1 พยางค์ก็ได้ ฉะนั้น พยางค์จึงเป็ นส่วนหนึ่ง
ของคํา
คําในภาษาไทยมี 7 ชนิด ได้แก่
1. คานาม คือ คําที่ใช้เรี ยกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาคาร สภาพ และลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็ นรูปธรรม
และนามธรรม
2. คาสรรพนาม คือ คําที่ใช้แทนนามในประโยคสื่อสาร เราใช้คาํ สรรพนามเพื่อไม่ตอ้ งกล่าวคํานามซํ้าๆ
3. คากริยา คือ คําที่แสดงอาการ สภาพ หรื อการกระทําของคํานาม และคําสรรพนามในประโยค คํากริ ยาบางคําอาจมี
ความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง บางคําต้องมีคาํ อื่นมาประกอบ และบางคําต้องไปประกอบคําอืน่ เพื่อขยายความ
4. คาวิเศษณ์ คือ คําที่ใช้ขยายคําอื่น ได้แก่ คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา หรื อคําวิเศษณ์ ให้มีความหมายชัดเจนขึ้น
5. คาบุพบท คือ คําที่เชื่อมคําหรื อกลุ่มคําให้สมั พันธ์กนั และเมื่อเชื่อมแล้วทําให้ทราบว่า คํา หรื อกลุ่มคําที่เชื่อมกันนั้นมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร ได้แก่ ใน แก่ จน ของ ด้วย โดย ฯลฯ
6. คาสันธาน คือ คําที่ทาํ หน้าที่เชื่อมคํากับคํา เชื่อมประโยคกับประโยค เชื่อมข้อความกับข้อความ หรื อข้อความให้สละสลวย
7. คาอุทาน คือ คําที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรื อความรู้สึกของผูพ้ ดู มักจะเป็ นคําที่ไม่มีความหมาย แต่ เน้นความรู้สึก
และอารมณ์ของผูพ้ ดู
คานาม
คํานามแบ่งออกเป็ น 5 ชนิด คือ
1.สามานยนาม คือ คํานามสามัญที่ใช้เป็ นชื่อทัว่ ไป หรื อเป็ นคําเรี ยกสิ่งต่างๆ โดยทัว่ ไป ไม่ช้ ีเฉพาะเจาะจง เช่น คน , รถ ,
หนังสือ, กล้วย เป็ นต้น สามานยนามบางคํามีคาํ ย่อยเพื่อบอกชนิดย่อยๆของสิ่งต่างๆ เรี ยกว่า สามานยนามย่อย เช่น คนไทย ,
รถจักรายาน , หนังสือแบบเรี ยน , กล้วยหอม เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น ดอกไม้อยูใ่ นแจกัน แมวชอบกินปลา
2.วิสามานยนาม คือ คํานามที่เป็ นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สถานที่ หรื อเป็ นคําเรี ยกบุคคล สถานที่เพื่อเจาะจงว่าเป็ นคนไหน สิ่ง
ใด เช่น ธรรมศาสตร์ , วัดมหาธาตุ , รามเกียรติ์ เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น นิดและน้อยเป็ นพี่นอ้ งกัน อิเหนาได้รับการยกย่องว่าเป็ น
ยอดของกลอนบทละคร
3.ลักษณนาม คือ คํานามที่ทาํ หน้าที่ประกอบนามอื่น เพื่อบอกรู ปร่ าง ลักษณะ ขนาดหรื อปริ มาณของนามนั้นให้ชดั เจนขึ้น
เช่น รู ป , องค์ , กระบอก เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น คน 6 คน นัง่ รถ 2 คน ผ้า 20 ผืน เรี ยกว่า 1 กุลี
4.สมุหนาม คือ คํานามบอกหมวดหมู่ของสามานยนาม และวิสามานยนามที่รวมกันมากๆ เช่น ฝูงผึ้ง , โขลงช้าง , กองทหาร
เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น กองยุวกาชาดมาตั้งค่ายอยูท่ ี่นี่ พวกเราไปต้อนรับคณะรัฐมนตรี
5.อาการนาม คือ คําเรี ยกสิ่งที่ไม่มีรูปร่ าง ไม่มีขนาด จะมีคาํ ว่า "การ" และ "ความ" นําหน้า เช่น การกิน , กรานอน , การเรี ยน ,
ความสวย , ความคิด , ความดี เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น การวิ่งเพื่อสุขภาพไม่ตอ้ งใช้ความเร็ ว การเรี ยนช่วยให้มีความรู้
*** ข้อสังเกต คําว่า "การ" และ "ความ" ถ้านําหน้าคําชนิดอื่นที่ไม่ใช่คาํ กริ ยา หรื อวิเศษณ์จะไม่นบั ว่าเป็ นอาการนาม เช่น การ
รถไฟ , การประปา , ความแพ่ง เป็ นต้น คําเหล่านี้จดั เป็ นสามานยนาม
หน้าที่ของคํานาม

1.ทําหน้าที่เป็ นประธานของประโยค เช่น น้องร้องเพลง ครู ชมนักเรี ยน นกบิน
2.ทําหน้าที่เป็ นกรรมของประโยค เช่นแมวกินปลา ตํารวจจับผูร้ ้าย น้องทําการบ้าน
3.ทําหน้าที่เป็ นส่วยขยายคําอื่น เช่น สัตว์ป่าต้องอยูใ่ นป่ า ตุก๊ ตาหยกตัวนี้สวยมาก นายสมควรยามรักษาการเป็ นคนเคร่ งครัด
ต่อหน้าที่มาก
4.ทําหน้าที่ขยายคํากริ ยา เช่น แม่ไปตลาด น้องอยูบ่ า้ น เธออ่านหนังสือเวลาเช้า
5.ทําหน้าที่เป็ นส่ วนเติมเต็มของคํากริ ยาบางคํา เช่น เขาเหมือนพ่อ เธอคล้ายพี่ วนิดาเป็ นครู เธอคือนางสาวไทย
มานะสูงเท่ากับคุณพ่อ
6.ทําหน้าที่ตามหลังบุพบท เช่น เขาเป็ นคนเห็นแก่ตวั พ่อนอนบนเตียง ปู่ ป่ วยอยูท่ ี่โรงพยาบาล
7.ทําหน้าที่เป็ นคําเรี ยกขาน เช่น คุณครูคะหนูยงั ไม่เข้าใจเลขข้อนี้ค่ะ คุณหมอลูกดิฉนั จะหายป่ วยไหม
นายช่างครับผมขอลากิจ 3 วัน
คาสรรพนาม
1) ชนิดของคําสรรพนาม แบ่งเป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1.1) สรรพนามที่ใช้ในการพูด (บุรุษสรรพนาม) เป็ นสรรพนามที่ใช้ในการพูดจา สื่อสารกัน ระหว่างผูส้ ่งสาร (ผูพ้ ดู ) ผูร้ ับสาร
(ผูฟ้ ัง) และผูท้ ี่เรากล่าวถึง มี 3 ชนิด ดังนี้
(1) สรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนผูส้ ่งสาร (ผูพ้ ดู )เช่น ฉัน ดิฉนั ผม ข้าพเจ้า เรา หนู เป็ นต้น
(2) สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผูร้ ับสาร (ผูท้ ี่พดู ด้วย)เช่น ท่าน คุณ เธอ แก ใต้เท้า เป็ นต้น
(3) สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผูท้ ี่กล่าวถึงเช่น ท่าน เขา มัน เธอ แก เป็ นต้น
1.2) สรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยค (ประพันธสรรพนาม)สรรพนามนี้ใช้แทนนามหรื อสรรพนามที่อยูข่ า้ งหน้าและต้องการ
จะกล่าวซํ้าอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยงั ใช้เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
บ้านที่ทาสีขาวเป็ นบ้านของเธอ(ที่แทนบ้าน เชื่อมประโยคที่ 1บ้านทาสีขาว กับ ประโยคที่ 2 บ้านของเธอ)
1.3) สรรพนามบอกความชี้ซ้ าํ (วิภาคสรรพนาม) เป็ นสรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยูข่ า้ งหน้า เมื่อต้องการเอ่ยซํ้า โดยที่ไม่ตอ้ ง
เอ่ยนามนั้นซํ้าอีก และเพื่อแสดงความหมายแยกออกเป็ นส่วนๆ ได้แก่คาํ ว่า บ้าง ต่าง กัน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาต่างแสดงความ
คิดเห็นสตรี กลุ่มนั้นทักทายกันนักกีฬาตัวน้อยบ้างก็วิ่งบ้างก็กระโดดด้วยความสนุกสนาน
1.4) สรรพนามชี้เฉพาะ (นิยมสรรพนาม) เป็ นสรรพนามที่ใช้แทนคํานามที่กล่าวถึงที่อยู่ เพื่อระบุให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ได้แก่คาํ ว่า
นี่ นัน่ โน่น โน้น ตัวอย่างเช่น นี่เป็ นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี นี้ นัน่ รถจักรายานยนต์ของเธอ
1.5) สรรพนามบอกความไม่เจาะจง (อนิยมสรรพนาม) คือ สรรพนามที่ใช้แทนนามที่ กล่าวถึงโดยไม่ตอ้ งการคําตอบ
ไม่ช้ ีเฉพาะเจาะจง ได้แก่คาํ ว่า ใคร อะไร ที่ไหน ผูใ้ ด สิ่งใด ใครๆ อะไรๆๆ ใดๆ ตัวอย่างเช่นใครๆก็พดู เช่นนั้น
ใครก็ได้ช่วยชงกาแฟให้หน่อย ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้
1.6) สรรพนามที่เป็ นคําถาม (ปฤจฉาสรรพนาม) คือ สรรพนามที่ใช้แทนนามเป็ นการถามที่ตอ้ งการคําตอบ ได้แก่คาํ ว่า ใคร
อะไร ไหน ผูใ้ ด ตัวอย่างเช่น ใครหยิบหนังสือบนโต๊ะไป อะไรวางอยูบ่ นเก้าอี้ ไหนปากกาของฉัน ผูใ้ ดเป็ นคนรับโทรศัพท์
1.7) สรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผูพ้ ดู สรรพนามชนิดนี้ใช้หลักคํานามเพื่อบอกความรู้สึกของผูพ้ ดู ที่มีต่อบุคคล
ที่กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น
คุณพ่อท่านเป็ นคนอารมณ์ดี (บอกความรู้สึกยกย่อง)
คุณจิตติมาเธอเป็ นคนอย่างงี้แหละ (บอกความรู้สึกธรรมดา)

2) หน้าที่ของคําสรรพนาม
2.1) ทําหน้าที่เป็ นประธานของประโยค เช่น ใครมา แกมาจากไหน นัน่ ของฉันนะ เป็ นต้น
2.2) ทําหน้าที่เป็ นกรรมของประโยค เช่น เธอดูนี่สิ สวยไหม เป็ นต้น
2.3) ทําหน้าที่เป็ นส่วนเติมเต็ม เช่น เสื้อของฉันคือนี่ สีฟ้าใสเห็นไหม เป็ นต้น
2.4) ทําหน้าที่ตามหลังบุพบท เช่น เธอเรี ยนที่ไหน เป็ นต้น
คากริยา
คากริยา คือ คําที่แสดงอาการ สภาพ หรื อการกระทําของคํานาม และคําสรรพนามในประโยค คํากริ ยาบางคําอาจมี
ความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง บางคําต้องมีคาํ อื่นมาประกอบ และบางคําต้องไปประกอบคําอืน่ เพื่อขยายความ
หน้ าที่ของคากริยา มีดงั นี้
ทําหน้าที่เป็ นกริ ยาสําคัญของประโยค เช่น คนกินข้าว นกบินมาเป็ นฝูง เป็ นต้น
ทําหน้าที่เป็ นประธานของประโยค เช่น กินมากทําให้อว้ น เป็ นต้น
ทําหน้าที่เป็ นกรรมของประโยค เช่น ฉันชอบเต้นแอร์โรบิกตอนเช้า เป็ นต้น
ทําหน้าที่ช่วยขยายกริ ยาสําคัญให้มีความหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่น พี่คงจะกลับบ้านเย็นนี้ เป็ นต้น
ทําหน้าที่ช่วยขยายคํานามให้เข้าใจเด่นชัดขึ้น เช่น ฉันชอบกินก๋ วยเตี๋ยวผัด น้องชายชอบบะหมี่แห้ง เป็ นต้น
คํากริ ยา แบ่งออกเป็ น 4 ชนิดคือ
1. สกรรมกริ ยา
2. อกรรมกริ ยา
3. วิกตรรถกริ ยา
4. กริ ยาอนุเคราะห์
1. สกรรมกริยา คือคํากริ ยาที่ตอ้ งมีกรรมมารองรับ จึงจะได้ใจความสมบูรณ์ เช่น
แม่คา้ ขายผลไม้ น้องตัดกระดาษ ฉันเห็นงูเห่า พ่อซื้อของเล่นมาให้นอ้ ง ฉัน กิน ข้าว เขา เห็น นก
2. อกรรมกริยา คือคํากริ ยาที่ไม่ตอ้ งมีกรรมมารับก็ได้ความหมายสมบูรณ์ ชัดเจนในตัวเอง เช่น
ครู ยนื ' น้องนัง่ บนเก้าอี้' ฝนตกหนัก เด็กๆหัวเราะ คุณลุงกําลังนอน เขานัง่ เขายืนอยู่
3. วิกตรรถกริยา คือคํากริ ยาที่ไม่มีความหมายในตัวเอง ใช้ตามลําพังแล้วไม่ได้ความ ต้องมีคาํ อื่นมาประกอบจึงจะได้
ความ คําที่มารับนั้นไม่ใช่กรรมแต่เป็ นส่วนเติมเต็มหรื อมาช่วยขยายความหมายให้สมบูรณ์ คํากริ ยาพวกนี้ได้แก่ เป็ น เหมือน
คล้าย เท่า คือ เสมือน ดุจ เช่น ผม เป็ น นักเรี ยน ลูกคนนี้ คล้าย พ่อ เขาคือ ครู ของฉันเอง รองเท้า 2 คู่น้ ีเหมือนกัน ชายของฉัน
เป็ นตํารวจ เธอคือนักแสดงที่ยงิ่ ใหญ่ ลูกดุจแก้วตาของพ่อแม่ แมวคล้ายเสือ
4. กริยาอนุเคราะห์ หรื อ กริ ยาช่วย เป็ นคําที่เติมหน้าคํากริ ยาหลักในประโยคเพื่อช่วยขยายความหมายของคํากริ ยาสําคัญ
เป็ นกริ ยาที่ไม่มคี วามหมายในตัวเอง ทําหน้าที่ช่วยคํากริ ยาให้มีความหมายชัดเจนขึ้น ได้แก่ จง กําลัง ได้ แล้ว ต้อง อย่า จง
โปรด ช่วย ควร คงจะ อาจจะ จะ ย่อม คง ยัง ถูก เถอะ เทอญ เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น นายแดง จะไป โรงเรี ยน เขา ได้รับ คําชม
คาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์ เป็ นคําที่ใช้ประกอบคํานาม สรรพนาม กริ ยา และคําวิเศษณ์ เพื่อให้ขอ้ ความนั้นชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่น
คนอ้วนต้องเดินช้า คนผอมเดินเร็ ว ( ประกอบคํานาม " คน " )
เขาทั้งหมด เป็ นเครื อญาติกนั ( ประกอบคําสรรพนาม " เขา " )
เขาเป็ นคนเดินเร็ ว ( ประกอบคํากริ ยา " เดิน " )

ชนิดของคาวิเศษณ์
คาวิเศษณ์แบ่ งเป็ น 10 ชนิด
1. ลักษณวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่างๆ เช่น บอกชนิด สี ขนาด สัณฐาน กลิน่ รส บอกความรู้สึก
เช่น ดี ชัว่ ใหญ่ เล็ก ขาว กลม หวาน ร้อน เย็น
นํ้าร้อนอยูใ่ นกระติกเขียว จานใบใหญ่ราคาแพงกว่าจานใบเล็ก ผมไม่ชอบกินขนมหวาน
2. กาลวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น อดีต โบราณ อนาคต
คนโบราณเป็ นคนมีความคิดดีๆ
ฉันไปก่อน เขาไปหลัง
3. สถานวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น ใกล้ ไกล บน ล่าง เหนือ ใต้ ซ้าย ขวา
เธออยูใ่ กล้ ฉันอยูไ่ กล
รถเธอแล่นทางซ้าย ส่วนรถฉันแล่นทางขวา
คําวิเศษณ์น้ ีถา้ มีคาํ นามหรื อสรรพนามอยูข่ า้ งหลัง คําดังกล่าวนี้จะกลายเป็ นบุพบทไป
เขานัง่ ใกล้ฉนั
เขายืนบนบันได เขานัง่ ใต้ตน้ ไม้
4.ประมาณวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์บอกจํานวน หรื อปริ มาณ เช่น หนึ่ง สอง สาม สี่มาก น้อย ที่หนึ่ง ที่สอง หลาย
ต่าง บรรดา บ้าง กัน คนละ
เขามีสุนขั หนึ่งตัว
พ่อมีสวนมาก
บรรดาคนที่มา ล้วนแต่กินจุท้งั สิ้น
5. นิยมวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะเช่น นี่ นั้น โน้น ทั้งนี้ ทั้งนั้น เอง เฉพาะ เทียว ดอก แน่นอน
จริ ง
วิชาเฉพาะอย่างเป็ นวิชาชีพ
คนอย่างนี้ก็มีดว้ ยหรื อ
ฉันจะมาหาเธอแน่ๆ
6. อนิยมวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์ที่ประกอบบอกความไม่ช้ ีเฉพาะ เช่น ใด อื่นๆ กี่ ไหน อะไร
เธออ่านหนังสืออะไรก็ได้
เธอพูดอย่างไร คนอื่นๆก็เชื่อเธอ
เธอจะนัง่ เก้าอี้ตวั ไหนก็ได้
7. ปฤจฉาวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์บอกความถาม หรื อ ความสงสัย เช่น ใด ไร ไหน อะไร ทําไมอย่างไร
เธอจะทําอย่างไร
สิ่งใดอยูบ่ นชั้น
เธอจะไปไหน
8. ประติชญาวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์ใช้แสดงการขานรับหรื อโต้ตอบ เช่น ครับ ขอรับ ขา คะ จ๋ า โว้ย
หนูขา หนูจะไปไหนคะ
คุณครู ครับ ผมส่งงานครับ
ปลิวโว้ย เพื่อนคอยแล้วโว้ย
9. ประติเษธวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ หรื อไม่ยอมรับ เช่น ไม่ ไม่ใช่ มิใช่ มิได้ หาไม่ หามิได้ ใช่
เขาไม่ทาํ ก็ไม่เป็ นไร เพราะเขามิใช่ลกู ฉัน
ร่ างกายนี้หาใช่สตั ว์ ใช่บุคคล ใช่ตวั ตนเราเขา
ของนี้ไม่ใช่ของฉัน ฉันจึงรับไปไม่ได้
10. ประพันธวิเศษณ์ เป็ นคําวิเศษณ์ประกอบคํากริ ยาหรื อคําวิเศษณ์ เพื่อเชื่อมประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น
ที่ ซึ่ง อัน อย่างที่ชนิดที่ ที่ว่า เพื่อว่า ให้
เด็กคนนี้เป็ นเด็กฉลาดอย่างที่ไม่ค่อยได้พบ
เขาพูดให้ฉนั ได้อาย
เขาทํางานหนักเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมาก
ที่ ซึ่ง อัน เป็ นคําประพันธวิเศษณ์ต่างกับคําประพันธสรรพนาม ดังนี้

ที่ ซึ่ง อัน ที่เป็ นประพันธสรรพนาม จะใช้แทนนามที่อยูข่ า้ งหน้า และวางติดกับนามหรื อสรรพนาม ที่จะแทนและ
เป็ นประธานของคํากริ ยาที่ตามมาข้างหลัง เช่น
คนที่อยูน่ ้ นั เป็ นครู ฉนั
ต้นไม้ซ่ึงอยูห่ น้าบ้านควรตัดทิ้ง
ส่วน ที่ ซึ่ง อัน ที่เป็ นประพันธวิเศษณ์ จะใช้ประกอบคํากริ ยาหรื อคําวิเศษณ์ จะเรี ยงหลังคําอื่นที่ไม่ใช่เป็ นคํานาม
หรื อคําสรรพนามดังตัวอย่างข้างต้น
หน้าที่ของคําวิเศษณ์
หน้าที่ของคําวิเศษณ์ใช้เป็ นส่วนขยายจะขยายนาม สรรพนาม กริ ยา หรื อ คําวิเศษณ์ และยังทําหน้าที่เป็ นตัวแสดงในภาค
แสดงของประโยคได้แก่
1. ทําหน้าที่ขยายนาม
คนหนุ่มย่อมใจร้อนเป็ นธรรมดา
บ้านใหญ่หลังนั้นเป็ นของผม
2. ทําหน้าที่ขยายสรรพนาม
ใครบ้างจะไปทําบุญ
ฉันเองเป็ นคนเข้ามาในห้องนํ้า
3. ทําหน้าที่ขยายคํากริ ยา
เขาพูดมาก กินมาก แต่ทาํ น้อย
เมื่อคืนนี้ฝนตกหนัก
4. ทําหน้าที่ขยายคําวิเศษณ์
ฝนตกหนักมาก
เธอวิ่งเร็ วจริ งๆ เธอจึงชนะ
คาบุพบท
คาบุพบท คือ คําที่เชื่อมคําหรื อกลุ่มคําให้สมั พันธ์กนั และเมื่อเชื่อมแล้วทําให้ทราบว่า คํา หรื อกลุ่มคําที่เชื่อมกันนั้นมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร ได้แก่ ใน แก่ จน ของ ด้วย โดย ฯลฯ
หน้ าที่ในการแสดงความสัมพันธ์ของคาบุพบท
1. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ เช่น คนในเมือง
2. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา เช่น เขาเปิ ดไฟจนสว่าง
3. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็ นเจ้าของ เช่น แหวนวงนี้เป็ นของฉัน
4. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเจตนาหรื อสิ่งที่มุ่งหวัง เช่น เขาทําเพื่อลูก
5. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการ เช่น เราเดินไปตามถนน
หลักการใช้ คาบุพบทบางคา
" กับ" ใช้แสดงอาการกระชับ อาการร่ วม อาการกํากับกัน อาการเทียบกัน และแสดงระดับ เช่น ฉันเห็นกับตา
"แก่" ใช้นาํ หน้าคําที่เป็ นฝ่ ายรับอาการ เช่น ครู ให้รางวัลแก่นกั เรี ยน
"แด่" ใช้แทนตําว่า "แก่" ในที่เคารพ เช่น นักเรี ยนมอบพวงมาลัยแด่อาจารย์
"แต่" ใช้ในความหมายว่า จาก ตั้งแต่ เฉพาะ เช่น เขามาแต่บา้ น
"ต่อ" ใช้นาํ หน้าแสดงความเกี่ยวข้องกัน ติดต่อกัน เฉพาะหน้าถัดไป เทียบจํานวน เป็ นต้น เช่น เขายืน่ คําร้องต่อศาล
คําบุพบท เป็ นคําที่ใช้หน้าคํานาม คําสรรพนาม หรื อคํากริ ยาสภาวมาลา เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคํา และประโยคที่
อยูห่ ลังคําบุพบทว่ามีความเกี่ยวข้องกับคําหรื อประโยคที่อยูข่ า้ งหน้าอย่างไร เช่น
ลูกชายของนายแดงเรี ยนหนังสือไม่เก่ง แต่ลกู สาวของนายดําเรี ยนเก่ง
ครู ทาํ งานเพื่อนักเรี ยน
เขาเลี้ยงนกเขาสําหรับฟังเสียงขัน

ชนิดของคาบุพบท คาบุพบทแบ่งเป็ น 2 ชนิด
1.คาบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคาต่อคา เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคํานามกับคํานาม คํานามกับคําสรรพนาม
คํานามกับคํากริ ยา คําสรรพนามกับคําสรรพนาม คําสรรพนามกับคํากริ ยาคํากริ ยากับคํานาม คํากริ ยากับคําสรรพนาม คํากริ ยา
กับคํากริ ยา เพื่อบอกสถานการณ์ให้ชดั เจนดังต่อไปนี้
- บอกสถานภาพความเป็ นเจ้าของฉันซื้อสวนของนายฉลอง ( นามกับนาม )
บ้านของเขาใหญ่โตแท้ๆ ( นามกับสรรพนาม ) อะไรของเธออยูใ่ นถุงนี้ ( สรรพนามกับสรรพนาม )
- บอกความเกี่ยวข้อง
เธอต้องการมะม่วงในจาน ( นามกับนาม ) พ่อเห็นแก่แม่ ( กริ ยากับนาม )ฉันไปกับเขา ( กริ ยากับสรรพนาม )
- บอกการให้และบอกความประสงค์
แกงหม้อนี้เป็ นของสําหรับใส่บาตร ( นามกับกริ ยา ) พ่อให้รางวัลแก่ฉนั ( นามกับสรรพนาม )
- บอกเวลา
เขามาตั้งแต่เช้า ( กริ ยากับนาม ) เขาอยูเ่ มืองนอกเมื่อปี ที่แล้ว ( นามกับนาม )
- บอกสถานที่
เธอมาจากหัวเมือง ( กริ ยากับนาม )
- บอกความเปรี ยบเทียบ
เขาหนักกว่าฉัน ( กริ ยากับนาม ) เขาสูงกว่าพ่อ ( กริ ยากับนาม )
2. คาบุพบทที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คาอืน่ ส่วนมากจะอยูต่ น้ ประโยค ใช้เป็ นการทักทาย มักใช้ในคําประพันธ์ เช่น
ดูกร ดูกอ้ น ดูราช้าแต่ คําเหล่านี้ใช้นาํ หน้าคํานามหรื อสรรพนาม
ดูกร ท่านพราหมณ์ ท่าจงสาธยายมนต์บูชาพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย
ดูก่อน ภิกษุท้งั หลาย การเจริ ญวิปัสสนาเป็ นการปฏิบตั ิธรรมของท่าน
ดูรา สหายเอ๋ ย ท่านจงทําตามคําที่เราบอกท่านเถิด
ช้าแต่ ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดีมากที่ท่านมาร่ วมงานในวันนี้
ข้ อสังเกตการใช้ คาบุพบท
1. คําบุพบทต้องนําหน้าคํานาม คําสรรพนาม หรื อคํากริ ยาสภาวมาลา เช่น
เขามุ่งหน้าสู่เรื อน ป้ ากินข้าวด้วยมือทุกคนควรซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
2. คําบุพบทสามารถละได้ และความหมายยังคงเดิม เช่น
เขาเป็ นลูกฉัน ( เขาเป็ นลูกของฉัน ) แม่ให้เงินลูก ( แม่ให้เงินแก่ลกู )ครูคนนี้เชี่ยวชาญภาษาไทยมาก ( ครู คนนี้เชี่ยวชาญทาง
ภาษาไทยมาก )
3. ถ้าไม่มีคาํ นาม หรื อคําสรรพนามตามหลัง คํานั้นจะเป็ นคําวิเศษณ์ เช่น
เธออยูใ่ น พ่อยืนอยูร่ ิ ม เขานัง่ หน้า ใครมาก่อน ฉันอยูใ่ กล้แค่น้ ีเอง
ตําแหน่งของคําบุพบท ตําแหน่งของคําบุพบท เป็ นคําที่ใช้นาํ หน้าคําอื่นหรื อประโยค เพื่อให้รู้ว่าคํา หรื อประโยคที่อยู่
หลังคําบุพบท มีความสัมพันธ์กบั คําหรื อประโยคข้างหน้า ดังนั้นคําบุพบทจะอยูห่ น้าคําต่างๆ ดังนี้
1. นําหน้าคํานาม
เขาเขียนจดหมายด้วยปากกา เขาอยูท่ ี่บา้ นของฉัน

2. นําหน้าคําสรรพนาม
เขาอยูก่ บั ฉันตลอดเวลา เขาพูดกับท่านเมื่อคืนนี้แล้ว
3. นําหน้าคํากริ ยา
เขาเห็นแก่กิน โต๊ะตัวนี้จดั สําหรับอภิปรายคืนนี้
4. นําหน้าคําวิเศษณ์
เขาวิ่งมาโดยเร็ว เธอกล่าวโดยซื่อ
คาสันธาน
คาสันธาน คือ คําที่ทาํ หน้าที่เชื่อมคํากับคํา เชื่อมประโยคกับประโยค เชื่อมข้อความกับข้อความ หรื อข้อความให้สละสลวย
คําสันธานนั้นเป็ นคําเดียวก็มี เช่น และ แต่ เป็ นกลุ่มคําก็มี เช่น เพราะฉะนั้น แต่ทว่า หรื อมิฉะนั้น เป็ นกลุ่มแยกคํากันก็มี เช่น
ฉันใด...ฉันนั้น คงจะ...จึง ถ้า...ก็
หน้ าที่ของคาสันธาน
1. เชื่อมคํากับคํา เช่น
-ฉันเลี้ยงแมวและสุนขั นิดกับหน่อยไปโรงเรี ยน
2. เชื่อมข้อความ เช่น
-คนเราต้องการปัจจัย 4 ด้วยเหตุน้ ี เราจึงต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อ
3. เชื่อมประโยคกับประโยค เช่น
-พี่สาวสวยแต่นอ้ งฉลาด เพราะเขาขยันจึงสอบได้
4. เชื่อมความให้สละสลวย เช่น
-เขาก็เป็ นคนดีคนหนึ่งเหมือนกัน คนเราก็มีเจ็บป่ วยบ้างเป็ นธรรมดา
ลักษณะการเชื่อมของสันธาน พอจะจาแนกได้ ดงั นี้
1. เชื่อมความให้คล้อยตามกัน
2. เชื่อมความที่ขดั แย้งกัน
3. เชื่อมให้เลือกเอา
4. เชื่อมความที่เป็ นเหตุผล
5. เชื่อมความให้แยกต่างตอน
6. เชื่อมความแบ่งรับรอง
7. เชื่อมความให้สละสลวย
1. เชื่อมความให้ คล้อยตามกัน สันธานพวกนีไ้ ด้ แก่ ก็...จึง, แล้วก็, กับ และ , ทั้ง…และ , ทั้ง…ก็ , ครั้น…ก็ , ครั้น…จึง ,
พอ…ก็ ตัวอย่างเช่น
พออ่านหนังสือเสร็ จก็เข้านอน พ่อและแม่ทาํ งานเพื่อลูก ฉันชอบทั้งทะเลและนํ้าตก ครั้นได้เวลาเธอจึงไปขึ้น
เครื่ องบิน ฉันเรี ยนหนังสือ แล้วก็ กลับบ้าน
2. เชื่อมความทีข่ ัดแย้งกัน ได้แก่คา แต่ แต่ทว่า ถึง...ก็ กว่า…ก็ ตัวอย่างเช่น
ถึง สิบปากว่า ก็ ไม่เท่าตาเห็น กว่าตํารวจจะมาคนร้ายก็หนีไปแล้ว เขาอยากมีเงินแต่ไม่ทาํ งาน
ถึงเขาจะโกรธแต่ฉนั ก็ไม่กลัว เธอไม่สวยแต่ว่านิสยั ดี

3. เชื่อมความให้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ แก่คาว่า หรือ หรือไม่ก็ , ไม่เช่ นนั้น , มิฉะนั้น ตัวอย่างเช่น
เธอต้องทํางานมิฉะนั้นเธอจะถูกไล่ออก ไม่เธอก็ฉนั ต้องกวาดบ้าน
นักเรี ยนจะทําการบ้านหรื อไม่ก็อ่านหนังสือ คุณจะทานข้าวหรื อก๋ วยเตี๋ยว
เธอจะยืน หรื อ จะนัง่
เธอจะไป หรื อ ไม่
4. เชื่อมความทีเ่ ป็ นเหตุผลกัน ได้ แก่คา จึง เพราะ…จึง เพราะฉะนั้น…จึง ฉะนั้น ดังนั้นตัวอย่างเช่น
เขาวิ่งเร็ วจึงหกล้ม ฉันกลัวรถติดเพราะฉะนั้นฉันจึงออกจากบ้านแต่เช้า
เพราะเธอเรี ยนดีครู จึงรัก เขาไว้ใจเราให้ทาํ งานนี้เพราะฉะนั้นเราจะเหลวไหลไม่ได้
เขาดูหนังสือ จึง สอบไล่ได
5. เชื่อมความให้ แยกต่างตอน ได้แก่คาํ ส่วน ฝ่ าย หนึ่ง
เช่น กองทัพเราอยูใ่ ต้ลม
ฝ่ ายข้าศึกอยูเ่ หนือลม
6. เชื่อมความแบ่ งรับรอง ได้แก่ ถ้ า ถ้ า...ก็
เช่น ถ้า ฝนไม่ตก ฉัน ก็ จะไปโรงเรี ยน
7. เชื่อมความให้ สละสลวย ได้แก่ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี อันที่ จริ ง เช่น อย่างไรก็ดี ฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุด
คาอุทาน
คาอุทาน คือ คําที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรื อความรู้สึกของผูพ้ ดู มักจะเป็ นคําที่ไม่มีความหมาย แต่เน้นความรู้สึก และ
อารมณ์ของผูพ้ ดู
เสียงทีเ่ ปล่งออกมาเป็ นคาอุทานนี้ แบ่ งเป็ น 3 ลักษณะ
เป็ นคํา เช่น โอ๊ย ว้าย แหม โถ เป็ นต้น
เป็ นวลี เช่น พุทโธ่เอ๋ ย คุณพระช่วย ตายละว้า เป็ นต้น
เป็ นประโยค เช่น ไฟไหมเจ้าข้า ป้ าถูกรถชน เป็ นต้น
คาอุทานแบ่ งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. อุทานบอกอาการ ใช้เปล่งเสียงเพื่อบอกอาการและความรู้สึกต่าง ๆ ของผูพ้ ดู อุทานบอกอาการ อาจจะอุทานแสดง
ความเข้าใจ ตกใจ โกรท เจ็บ ตื่นเต้น สงสัย เช่น อ๋ อ วุย้ ต๊ายตาย ไฮ้ เช่น อุย๊ เจ็บจริ ง
คําอุทานบอกอาการนี้ รวมทั้งที่แทรกอยูใ่ นคําประพันธ์ต่าง ๆ โดยมากก็เป็ นคําสร้อย เช่น เฮย แฮ เอย นอ ร้องเรี ยก หรื อ
บอกเพื่อให้รู้สึกตัว เช่น แน่น เฮ้ โว้ย เป็ นต้น ตัวอย่างของอุทานบอกอาการ
โกรธเคือง เช่น ชิชะ ดูด๋ ู เป็ นต้น
ตกใจ เช่น ตายจริ ง ว้าย เป็ นต้น
สงสาร เช่น อนิจจา โถ เป็ นต้น
โล่งใจ เช่น เฮ้อ เฮอ เป็ นต้น
ขุ่นเคือง เช่น อุวะ แล้วกัน เป็ นต้น
ทักท้วง เช่น ฮ้า ไฮ้ เป็ นต้น
เยาะเย้ย เช่น หนอย ชะ เป็ นต้น
ประหม่า เช่น เอ้อ อ้า เป็ นต้น
ชักชวน เช่น นะ น่า เป็ นต้น
2. อุทานเสริมบท คือ คําพูดเสริ มขึ้นมาโดยไม่มคี วามหมาย อาจอยูห่ น้าคํา หลังคําหรื อแทรกกลางคํา เพื่อเน้น
ความหมาย ของคําที่จะพูดให้ชดั เจนขึ้น เป็ นคําที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่ได้ต้งั ใจให้ความเพิ่มมาแต่อย่างใด
เช่น แขนแมน เสื่อสาด โต๊ะเต๊อะ จานเจิน ไม่รู้ไม่ช้ ี พระสงฆ์องค์เจ้า โรงรํ่าโรงเรี ยน ร้องห่มร้องไห้ เป็ นต้น

ตัวอย่างของอุทานเสริ มบท เช่น
อาบนํ้าอาบท่า ลืมหูลืมตา กินนํ้ากินท่า
ถ้าเนื้อความมีความหมายในทางเดียวกัน เช่น ไม่ดูไม่แล ร้องรําทําเพลง เราเรี ยกคําเหล่านี้ว่า คําซ้อน
ธรรมชาติของภาษา
ธรรมชาติของภาษา
1. ภาษาในความหมายอย่างแคบ คือ ภาษาพูดของคน
2. ทุกวันนี้ ยังมีอีกหลายภาษาที่ไม่มีภาษาเขียน
3. แต่ละกลุ่มกําหนดภาษากันเอง เสียงในแต่ละภาษาจึงมีความหมายไม่ตรงกัน
4. ลักษณะของภาษาทัว่ ๆ ไป
1. มีเสียงสระและพยัญชนะ (วรรณยุกต์มีบางภาษาเช่น ไทย,จีน)
2. ขยายให้ใหญ่ข้ ึนได้
3. มีคาํ นาม, กริ ยา, คําขยาย
4. เปลี่ยนแปลงได้
5. ภาษาเปลี่ยนแปลงได้ เพราะสาเหตุหลายข้อ เช่น
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน เช่น ขายตัว ศักดินา จริ ต สําส่อน แกล้ง ห่ม
การพูด ได้แก่ การกร่ อนเสียง และกลมกลืนเสียง
- กร่ อนเสียง เช่น"หมากพร้าว" กร่ อนเป็ น"มะพร้าว"
-กลมกลืนเสียง เช่น"อย่างไร" กลืนเสียงเป็ น "ยังไง"
ภาษาต่างประเทศ เช่นสํานวน"ในความคิดของข้าพเจ้า"
เด็กออกเสียงเพี้ยน เช่นกะหนม,ไอติม,ป้ อ(พ่อ)
จุดเด่นภาษาไทย
1. ภาษาคําโดด = ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปของคํา
2. การวางคําหลักคําขยาย ในภาษาไทยจะเอาคําหลักขึ้นก่อนแล้วจึงตามด้วยคําขยาย
คําหลัก + คําขยาย เช่น ขนมอร่ อย
3. มีเสียงวรรณยุกต์
2.สํานวนภาษาต่างประเทศ
1.เยิน่ เย้อ ดูได้จากมีคาํ ว่า"มีความ, ให้ความ, ทําการ,ต่อการ, ต่อความ, ซึ่ง" แบบไม่จาํ เป็ นเช่น ครู มีความดีใจมาก
2.วางส่วนขยายหน้าคําหลัก เช่น ง่ายแก่ความเข้าใจ
3.เอาคําว่า "มัน" มาขึ้นประโยคแบบไม่มีความหมาย เช่น มันดีจงั เลย
4. นิยมใช้ Passive Voice (ถูก+Verb)ในความหมายที่ดี เช่น ถูกชมเชย
5. สํานวนบางสํานวน เช่น ในที่สุด ในอนาคตอันใกล้น้ ี ในความคิดของผม พบตัวเอง ใช้ชีวิต
คาไทยแท้
1.คาไทยแท้
คําไทยแท้มกั จะเป็ นคําพยางค์เดียวและสะกดตรงตามมาตรา
แต่ตอ้ งระวังหน่อย :

1.คาไทยแท้ เกิน 1 พยางค์ก็มี
- ประ, กระ + คําไทย เช่น ประเดี๋ยว ประหนึ่ง กระดก กระดุม เป็ นต้น
-คํากร่ อนเสียง เช่น มะพร้าว มะม่วง ตะเข้ ระริ ก
คําบางคํา เช่นเสภา ระฆัง
2.คาพยางค์เดียวสะกดตรงมาตรบางคาก็ไม่ใช่ คาไทย
-คําที่ใส่"ีํา"(สระอํา) เข้าไปได้เป็ นคําเขมร เช่น เกิดกราบ จง แจก ทาย เดิน อวย
-คําที่อ่านโดยใส่สระ"ะ"ไปที่ตวั อักษรสุดท้ายได้ เป็ นคําบาลี-สันสกฤต เช่น เอก ทาน นาม ชน พระ(วร) โลก กาม ครู
คําไทยที่มีควบกลํ้ามี 11 เสียง คือ
กร กล กว ก่อน คร คล คว คํ่า ปร ปล ไป พร พล พบ ตร เตี่ย
3.คาบาลี - สันสกฤต
คาสันสกฤต
1.ควบกลํ้า คําสันสกฤตหรื อมี รร เช่น ปรโมทย์, วิเคราะห์, ภรรยา
2. มี"ศ,ษ,ฤ,ฤา,ฑ,สถ" เช่น ศักดา ฤษี จุฑฑา เสถียร
***คํา "ศ"เป็ นภาษาสันสกฤต ยกเว้น ศอก เศิก เศร้า ศึก เป็ นคําไทย
คําบาลี สังเกตจากตัวสะกดและตัวตาม
- ถ้าตัวสะกด ตัวตามอยูใ่ นวรรคเดียวกัน ถือเป็ นคําบาลี
เช่น มัจฉา รัฏฐา หัตถ์ บุปผา สัมมา
พยัญชนะวรรค
กกขคฆง
จจฉชฌญ
ฎฎฐฑฒณ
ตตถทธน
ปปผพภม
เศษวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ อ
4.คาเขมร คาเขมรสังเกตจาก
1. คํานั้นแผลง " ีํา" เข้าไปได้ เช่น
กราบ > กําราบ เกิด > กําเนิด เจริ ญ > จําเริ ญ
จอง(จํานอง) ชาญ(ชํานาญ) ตรวจ(ตํารวจ) เสร็ จ(สําเร็ จ) อาจ(อํานาจ) แข็ง(กําแหง) ตรง(ดํารง) ตรัส(ดํารัส) ทรุ ด(ชํารุ ด) เปรอ
(บําเรอ)
2.คํานั้นเอาคําว่า บํา,บัง,,บรร นําหน้าได้ เช่น
เพ็ญ > บําเพ็ญ บําราศ บําบัด บรรจง บรรทม
คําต่อไปนี้เป็ นคําเขมร
- ขจาย ขจร ขจอก ขดาน ขจัด ขจบ
- เสด็จ เสวย บรรทม โปรด
- ถนน กระทรวง ทบวง ทหาร ทลาย แถง โถง

- ขนม สนุด นาน สนิม
5.คาภาษาอืน่ ๆ
ภาษาทมิฬ เช่น ตะกัว่ อาจาด สาเก กุลี
ภาษาชวา+ มลายู เช่น บุหลัน บุหงา บุหรง ทุเรี ยน น้อยหน่า มังคุด มะละกอ โสร่ ง สลัด กริ ช
ภาษาโปรตุเกส เช่น สบู่ ปิ่ นโต เหรี ยญ กาละแม
ภาษาเปอร์เชีย เช่นกุหลาย ตรา ชุกชี
เสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย
1. อักษรควบ - อักษรนา
อักษรควบ มี 2 แบบ คือ
ควบแท้ -> ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 เสียง เช่น ปลา ครี ม เป็ นต้น
ควบไม่แท้ -> ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกตัวเดียว มี 2 กรณี ดังนี้
- แสร้ง จริ ง เศรษฐี เศร้า
- ออกเสียง ทร เป็ นซ เช่น ไทร ทราย ทรุ ด
อักษรนํา คือ คําที่
- อ่านหรื อเขียนแบบ มี "ห" นําพยัญชนะต้นอีกตัว เช่น หลอก หรู หนี หวาด ตลาด(ตะ-หลาด) ปรอท(ปะ-หรอด) ตลก(ตะหลก) ดิเรก(ดิ-เหรก)
- รวมทั้งคําว่า " อย่า อยู่ อย่าง อยาก"
2.เสียงพยัญชนะต้น
เสียงพยัญชนะต้น > เสียงที่นาํ เสียงสระ
เสียงพยัญชนะต้น มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เสียงพยัญชนะเดีย่ ว = ออกเสียงเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียว เช่น มา วิน ตี นุก หมู
มีนิดนึงที่ระวัง *
- เสียง ร ไม่เหมือนกับเสียง ล
- ฤ ออกเสียงว่า รึ
- ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ ออกเสียงตรงกันว่า ท
- พวกอักษรนํา จะออกเฉพาะเสียงเสียงพยัญชนะตัวหลัง(ไม่ออกเสี ยง"ห"หรื อ"อ"ในพยัญชนะต้นตัวแรกนะ เช่น หรู (ออก"
ร" ไม่ออก"ห"), หมี (ออก"ม"ไม่ออก"ห") อยาก(ออก"ย" ไม่ออก"อ")
2.เสียงพยัญชนะประสม ออกเสียงเสียงพยัญชนะต้นสองเสียงควบกัน เช่น กราบ ความ ปราม ไตร
ลองทวนอีกนิดนึงนะ
- ผิ ออกเสียงพยัญชนะต้น 1 เสียง คือ /ผ/
- ผลิ ออกเสียงพยัญชนะต้น 1 เสียง คือ /ผล/
- ผลิต ออกเสียงพยัญชนะต้น 2 เสียง คือ /ผ/ , /ล/ (คือเวลาออกต้องแยกว่า ผะ-หลิด)
3.เสียงพยัญชนะตัวสะกด (พยัญชนะท้ าย)
เสียงพยัญชนะท้าย = เสียงพยัญชนะที่อยูห่ บังเสียงสระ

เสียงพยัญชนะท้ าย มี 8 เสียง คือ
แม่กก แทนด้วยเสี ยง /ก/ แม่กด แทนด้วยเสียง /ต/ แม่กบ แทนด้วยเสียง /ป/ แม่กม แทนด้วยเสียง /ม/ แม่กน แทนด้วยเสียง /น/
แม่กง แทนด้วยเสียง /ง/ แม่เกย แทนด้วยเสียง /ย/ แม่เกอว แทนด้วยเสียง /ว/
เช่น นาค เสียงพยัญชนะท้าย ช /ก/ รด เสียงพยัญชนะท้าย = /ต/
มีที่ตอ้ งระวังนิดนึง
1. อํา ออกเสียงคือ อะ + ะ + ม ไอ,ใอ ออกเสียงคือ อะ +ะ + ย เอา ออกเสียง คือ อะ+ะ+ว
มีตวั สะกดทั้ง 4 เสียงเลยนะ
เช่น นํ้า มีเสียงตัวสะกดคือ /ม/ ไฟ /ย/ เก่า /ว/
2.บางคําดูเหมือนมีตวั สะกด แต่จริ ง ๆ คือรู ปสระ ไม่ใช่ตวั สะกด เช่น ผัว เบื่อ เมีย ล่อ เสือ ชื่อ คําพวกนี้ไม่มีเสียงตัวสะกด
ลองทวนอีกที
ลองหาเสียงพยัญชนะตัวสะกดในคําต่อไปนี้ดู "เจ้าหญิงคือผูท้ ี่ขา้ ต้องการ"
เฉลย ว ง - - - - ง น
4.เสียงสระ
1.เสียงสระสั้น ยาวให้ดูตอนที่ออกเสียงอย่าดูที่รูปเช่น
วัด ออกเสียงสระสั้น ช่าง สระสั้น เท้า สระยาว เน่า สระสั้น นํ้า สระยาว ชํ้า สระสั้น
2.เสียงสระ มี 2 ประเภท คือ
สระประสม มี 6 เสียง คือ อัวะ อัว เอือะ เอือ เอียะ เอีย
สระเดี่ยว มี 18 เสียง คือ สระที่ไม่ใช่ อัวะ อัว เอือะ เอือ เอียะ เอีย
5.เสียงวรรณยุกต์ มี 5 ระดับ คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
6.พยางค์ คือ เสียงที่ออกมา 1 ตรั้ง มี 2 ประเภท คือ
พยางค์เปิ ด พยางค์ที่ไม่มีตวั สะกด เช่น เธอ มา ลา สู่
พยางค์ปิด พยางค์ที่มีเสียงตัวสะกด เช่น ไป รบ กับ เขา
ในข้อสอบ Ent
@เวลาเขาถามถึง โครงสร้างของพยางค์ = องค์ประกอบของพยางค์ ให้ดูจากองค์ประกอบเสียงที่ออกมา คือ พยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ ตัวสะกด
@ถ้าเขาถามว่ามีโครงสร้างพยางค์ต่างกันไหม ให้เช็คไล่จาก
1. มีตวั สะกดไหม เช่น กางมี"ง"เป็ นตัวสะกด แต่ กาไม่มีตวั สะกด
..โครงสร้างพยางค์ของ 2 คํานี้จะต่างกัน
2. เสียงพยัญชนะต้นเป็ นเดี่ยว(พยัญชนะออกเสียงเดียว)หรื อควบ(พยัญชนะต้น 2 เสียง)
เช่น แสร้ง กับ เชี่ยว มีเสียงพยัญชนะต้นเป็ นเสียงเดียวทั้งคู่
..โครงสร้างพยางค์เหมือนกัน
3. เสียงวรรณยุกต์ตรงกันไหม เช่น ท้า กับ ท่า มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน
..โครงสร้างพยางค์ค่างกัน
4. เสียงสระสั้นยาวเท่ากันไหม เช่นช้าวออกเสียงสระยาว แต่ ตั้ง ออกเสียงสระสั้น
...โครงสร้างพยางค์ต่างกัน

7.เสียงหนักเบา
เสียงหนักเบาในวรรณคดีประเภทฉันท์
@ เราเรี ยกเสียงหนักว่า ครู ( ีั) เรี ยกเสียงเยา ว่า ลหุ ( ีุ )
@ คาครุ-ลหุ
- ครุ คําที่มีเสียงตัวสะกดหรื อไม่มีตวั สะกด แต่ออกเสียงสระยาว เช่น เบิร์ด ฟลุด คูณสาม ทาทา มาช่า ซาซ่า โมเม บับเบิ้ล
เกิร์ล โดม
- ลหุ คําที่ไม่มีเสียงตัวสะกด + สระเสียงสั้น เช่น เต๊ะ โป๊ ะเชะ มะตะบะ
เสียงหนักเบาเวลาเราพูด
เช่น กะปิ เวลาเราพูดเราจะเน้นเสียง ปิ ชัดชัด
จําปา เวลาเราพูดเราจะเน้นเสียง จํา, ปา ชัดทั้งคู่
โมเม เวลาเราพูดเราจะเน้นเสียง โม, เม ชัดทั้งคู่
นิโคล เวลาเราพูดเราจะเน้นเสียง โคล ชัดชัด
8.อักษร 3 หมู่
อักษรสูง มี 11 ตัว ได้ แก่ ข ฃ ฉ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรกลาง มี 9 ตัว ก ฎ ฏ ด ต บ ป อ
อักษรตํ่า มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
**อักษรสูงกลางตํ่าหมายถึง ตัวอักษรที่เป็ นพยัญชนะต้นทั้งหมดในคํานั้น ๆ เช่น
-ไว มีรูปอักษรตํ่า 1 ตัว คือ ว
- กลาย มีรูปอักษรกลาง 1 ตัว คือ ก รู ปอักษรตํ่า 1 ตัวคือ ล (เพราะในที่น้ ีรูปพยัญชนะต้นมี 2 ตัว คือ ก กับ ล)
คามูล,คาซ้า,คาซ้ อน,คาประสม,คาสมาส,คาสนธิ
1.คามูล = คําดั้งเดิม เช่น กา เธอ วิ่ง วุ่น ไป มา
2.คาซ้า = คํามูล 2 คําที่เหมือนกันทุกประการ คําที่สองเราใส่ไม้ยมกแทนได้ เช่น วิ่งวิ่ง(วิ่งๆ) น้องน้อง(น้องๆ)
ที่ตอ้ งระวัง
1. คําซํ้าในร้อยกรองไม่ใช้ไม้ยมก
2.อย่าใช้ในไม้ยมกในคําต่อไปนี้ เพราะไม่ใช่คาํ ซํ้า นาน (แปลว่าต่างๆ) จะจะ(แปลว่าชัด) ไวไว(ชื่ออาหาร)
3.บางทีคาํ ที่เหมือนกันมาชิดกัน ไม่ใช่คาํ ซํ้าเพราะความหมายไม่เหมือนกัน เช่น เขามีที่ที่บางนา(land, at)
3.คาซ้ อน(คําคู่) คํามูลที่มีความหมายเหมือนหรื อคล้ายไม่กต็ รงข้ามมารวมกัน เช่น เก็บออก จิตใจ ผูค้ น สร้างสรรค์ ขนมนม
เนย ถ้วยชาม แข็งแรง เด็ดขาด ตัดสิน ดึงดัน ชัว่ ดี ถี่ห่าง
4.คาประสม คํามูล 2 คํามารวมกันเป็ นคําใหม่ และคําใหม่น้ นั มีเค้าความของคําเดิมที่นาํ มารวมกันเช่น นํ้าพริ ปลาทู ขนมปัง
ไส้กรอก ไก่ยา่ ง ผ้าพันคอ เข็มฮีกยา เลือกตั้ง เจาะข่าว โหมโรง ปากหวาน
ที่ตอ้ งระวัง
คําประสมต้องเป็ นคําใหม่(ไม่ใช่คาํ ที่เรามาขยายกันนะ)
เช่น เทียนไข(เทียนชนิดหนึ่ง) = คําประสม ,เทียนหัก ไม่ใช่คาํ ประสม ;เตารี ด เตาถ่าน เป็ น แต่ เตาเก่า ไม่เป็ น
5.คาสมาส คาบาลี+สันสกฤต 2 คามารวมกัน (บาลีท้งั คู่กไ็ ด้ สันสกฤตทั้งคู่ก็ได้ คําบาลี+สันสกฤตก็ได้)
ที่ตอ้ งระวังถ้าคําที่เอามารวมกันเป็ นคําภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาบาลี สันสกฤต ก็จะไม่ใช่คาํ สมาส

เช่น ราชวัง ทุนนิยม สรรพสินค้า คุณค่า พระเจ้า พลเมือง ที่ขีดเป็ นคําไทย
คริ สต์จกั ร เคมีภณั ฑ์ ที่ขีดเป็ นภาษาอังกฤษ ราชดําเนิน ที่ขีดเป็ นคําเขมร
วิธีสงั เกตคําสมาสอย่างง่าย คือคําสมาสจะอ่านเนื่องเสียงระหว่างคํา ก็คือเวลาอ่านตรงกลางจะออกเสียงสระด้วย เช่น ราช(ชะ)
การ อุบตั ิ(ติ)เหตุ ธาตุ(ตุ)เจดีย ์ แพทย(ทะยะ)ศาสตร์ กุมาร(ระ)เวช กิจ(จะ)กรรม
จะมียกเว้นบ้างบางคําเช่น รสนิยม(รด-นิ -ยม)ไม่อ่านสะ ปรากฎการณ์ (ปรา-กด- กาน) เหตุการณื สุขศาลา
6.คาสนธิ คําสมาสประเภทที่เราเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคําหน้าไปแทนที่"อ"ตัวแรกของคําหลัง เช่น
ชล+อาลัย = ชลาลัย ศิลป + อากร = ศิลปากร
วิธีการจะดูว่าคําไหนเป็ นคําสมาสหรื อสนธิ (หรื อที่ในตําราเขาเรี ยนว่าสมาสชนิดสนธิ) คือแยกคํา 2 คําออกจากกัน
- ถ้าแยกออกเป็ นคําได้เลย = คําสมาส
- ถ้าแยกแล้วต้องเติม"อ" ไปที่คาํ หลัง = คําสนธิ
เช่นธรรมบท = ธรรม + บท > สมาสธรรมดา กุศโลบาย = กุศล+อุบาย > สนธิ
ระวังการแยกคําต่อไปนี้
วิทยาเขต = วิทยา + เขต
สรรพสามิต = สรรพ+ สามิต
สรรพากร = สรรพ + อากร
วิทยากร = วิทยา+กร
ทิพากร = ทิพา+กร
ประชากร = ประชา + อากร
ทรัพยากร =ทรัพ + อากร
อนามัย = อน + อามัย
ตฤณมัย = ตฤณ + มัน
กาญจนามัย = กาญจนา + มัย
ความหมายและส่ วนประกอบของประโยค
ความหมายและส่ วนประกอบของประโยค
ความหมายของประโยค
ประโยค เกิดจากคําหลายๆคํา หรื อวลีที่นาํ มาเรี ยงต่อกันอย่างเป็ นระเบียบให้แต่ละคํามีความสัมพันธ์กนั มีใจความสมบูรณ์
แสดงให้รู้ว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เช่น สมัครไปโรงเรี ยน ตํารวจจับคนร้าย เป็ นต้น
ส่ วนประกอบของประโยค
ประโยคหนึ่ง ๆ จะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงเป็ นหลัก และอาจมีคาํ ขยายส่วนต่าง ๆ ได้
1. ภาคประธาน
ภาคประธานในประโยค คือ คําหรื อกลุ่มคําที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูก้ ระทํา ผูแ้ สดงซึ่งเป็ นส่วนสําคัญของประโยค ภาคประธานนี้
อาจมีบทขยายซึ่งเป็ นคําหรื อกลุ่มคํามาประกอบ เพื่อทําให้มีใจความชัดเจนยิง่ ขึ้น
2. ภาคแสดง
ภาคแสดงในประโยค คือ คําหรื อกลุ่มคําที่ประกอบไปด้วยบทกริ ยา บทกรรมและส่วนเติมเต็ม บทกรรมทําหน้าที่เป็ นตัว

กระทําหรื อตัวแสดงของประธาน ส่วนบทกรรมทําหน้าที่เป็ นผูถ้ กู กระทํา และส่วนเติมเต็มทําหน้าที่เสริ มใจความของ
ประโยคให้สมบูรณ์ คือทําหน้าที่คล้ายบทกรรม แต่ไม่ใช้กรรม เพราะมิได้ถูกกระทํา
ชนิดของประโยค
ชนิดของประโยค
ประโยคในภาษาไทยแบ่งเป็ น 3 ชนิด ตามโครงสร้างการสื่อสารดังนี้
1. ประโยคความเดียว
ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มขี อ้ ความหรื อใจความเดียว ซึ่งเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า เอกรรถประโยค เป็ นประโยคที่มีภาค
ประโยคเพียงบทเดียว และมีภาคแสดงหรื อกริ ยาสําคัญเพียงบทเดียว หากภาคประธานและภาคแสดงเพิ่มบทขยายเข้าไป
ประโยคความเดียวนั้นก็จะเป็ นประโยคความเดียวที่ซบั ซ้อนยิง่ ขึ้น
2. ประโยคความรวม
ประโยคความรวม คือ ประโยคที่รวมเอาโครงสร้างประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปเข้าไว้ในประโยคเดียวกัน โดยมี
คําเชื่อมหรื อสันธานทําหน้าที่เชื่อมประโยคเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ประโยคความรวมเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า อเนกกรรถประโยค
ประโยคความรวมแบ่งใจความออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
2.1 ประโยคที่มคี วามคล้อยตามกัน ประโยคความรวมชนิดนี้ประกอบด้วยประโยคเล็กตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป มีเนื้อความ
คล้อยตามกันในแง่ของความเป็ นอยู่ เวลา และการกระทํา
ตัวอย่าง
• ทรัพย์ และ สินเป็ นลูกชายของพ่อค้าร้านสรรพพาณิ ชย์
„ ทั้ง ทรัพย์ และ สินเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนอาทรพิทยาคม
„ ทรัพย์เรี ยนจบโรงเรี ยนมัธยม แล้ว ก็ไปเรี ยนต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
„ พอ สินเรี ยนจบโรงเรี ยนมัธยม แล้ว ก็ มาช่วยพ่อค้าขาย
สันธานที่ใช้ใน 4 ประโยค ได้แก่ และ, ทั้ง ‟ และ, แล้วก็, พอ ‟ แล้วก็
หมายเหตุ : คํา “แล้ว” เป็ นคําช่วยกริ ยา มิใช่สนั ธานโดยตรง
2.2 ประโยคที่มคี วามขัดแย้งกัน ประโยคความรวมชนิดนี้ ประกอบด้วยประโยคเล็ก 2 ประโยค มีเนื้อความที่แย้งกันหรื อ
แตกต่างกันในการกระทํา หรื อผลที่เกิดขึ้น
ตัวอย่าง
„ พี่ตีฆอ้ ง แต่ น้องตีตะโพน • ฉันเตือนเขาแล้ว แต่ เขาไม่เชื่อ
2.3 ประโยคที่มคี วามให้ เลือก ประโยคความรวมชนิดนี้ ประกอบด้วยประโยคเล็ก 2 ประโยคและกําหนดให้เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง
ตัวอย่าง „ ไปบอกนายกิจ หรื อ นายก้องให้มานี่คนหนึ่ง „ คุณชอบดนตรี ไทย หรื อ ดนตรี สากล
2.4 ประโยคที่มคี วามเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กนั ประโยคความรวมชนิดนี้ประกอบด้วยประโยคเล็ก 2 ประโยค ประโยคแรกเป็ น
เหตุประโยคหลังเป็ นผล
ตัวอย่าง
„ เขามีความเพียรมาก เพราะฉะนั้น เขา จึง ประสบความสําเร็ จ „ คุณสุดาไม่อิจฉาใคร เธอ จึง มีความสุขเสมอ

ข้ อสังเกต
• สันธานเป็ นคําเชื่อมที่จ้ าํ เป็ นต้องมีประโยคความรวม และจะต้องใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อความในประโยค ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่า สันธานเป็ นเครื่ องกําหนดหรื อชี้บ่งว่าประโยคนั้นมีใจความแบบใด
• สันธานบางคําประกอบด้วยคําสองคํา หรื อสามคําเรี ยงอยูห่ ่างกัน เช่น ฉะนั้น ‟ จึง, ทั้ง ‟ และ, แต่ ‟ ก็ สันธานชนิดนี้เรี ยกว่า
“สันธานคาบ” มักจะมีคาํ อื่นมาคัน่ กลางอยูจ่ ึงต้องสังเกตให้ดี
• ประโยคเล็กที่เป็ นประโยคความเดียวนั้น เมื่อแยกออกจากประโยคความรวมแล้ว ก็ยงั สื่อความหมายเป็ นที่เข้าใจได้
3. ประโยคความซ้ อน
ประโยคความซ้อน คือ ประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว ประกอบด้วยประโยคความเดี ยวที่มีใจความสําคัญ เป็ น
ประโยคหลัก (มุขยประโยค) และมีประโยคความเดียวที่มีใจความเป็ นส่วนขยายส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหลัก เป็ น
ประโยคย่อยซ้อนอยูใ่ นประโยคหลัก (อนุประโยค) โดยทําหน้าที่แต่งหรื อประกอบประโยคหลัก ประโยคความซ้อนนี้เดิม
เรี ยกว่า สังกรประโยค
อนุประโยคหรือประโยคย่อยมี 3 ชนิด ทาหน้ าทีต่ ่างกัน ดังต่อไปนี้
3.1 ประโยคย่อยที่ทาหน้ าที่แทนนาม (นามานุประโยค) อาจใช้เป็ นบทประธานหรื อบทกรรม หรื อส่วนเติมเต็มก็ได้
ประโยคย่อยนี้เป็ นประโยคความเดียวซ้อนอยูใ่ นประโยคหลักไม่ตอ้ งอาศัยบทเชื่อมหรื อคําเชื่อม
ตัวอย่างประโยคความซ้อนที่เป็ นประโยคย่อยทําหน้าที่แทนนาม
• คนทําดียอ่ มได้รับผลดี
คน...ย่อมได้รับผลดี : ประโยคหลัก
คนทําดี : ประโยคย่อยทําหน้าที่เป็ นบทประธาน
„ ครู ดุนกั เรี ยนไม่ทาํ การบ้าน
ครู ดุนกั เรี ยน : ประโยคหลัก
นักเรี ยนไม่ทาํ การบ้าน : ประโยคย่อยทําหน้าที่เป็ นบทกรรม
3.2 ประโยคย่อยที่ทาหน้ าที่เป็ นบทขยายประธานหรือบทขยายกรรมหรือบทขยายส่ วนเติมเต็ม (คุณานุประโยค) แล้วแต่
กรณี มีประพันธสรรพนาม (ที่ ซึ่ง อัน ผู)้ เชื่อมระหว่างประโยคหลักกับประโยคย่อย
ตัวอย่างประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทําหน้าที่เป็ นบทขยาย
„ คนที่ประพฤติดียอ่ ยมีความเจริ ญในชีวิต
ที่ประพฤติ ขยายประธาน คน
- คน...ย่อมมีความเจริ ญในชีวิต : ประโยคหลัก
- (คน) ประพฤติดี : ประโยคย่อย
„ ฉันอาศัยบ้านซึ่งอยูบ่ นภูเขา
ซึ่งอยูบ่ นภูเขา ขยายกรรม บ้าน
- ฉันอาศัยบ้าน : ประโยคหลัก
- (บ้าน) อยูบ่ นภูเขา : ประโยคย่อย
3.3 ประโยคย่อยที่ทาหน้ าที่เป็ นบทขยายคากริยา หรือบทขยายคาวิเศษณ์ในประโยคหลัก (วิเศษณานุประโยค)
มีคาํ เชื่อม (เช่น เมื่อ จน เพราะ ตาม ให้ ฯลฯ) ซึ่งเชื่อมระหว่างประโยคหลักกับประโยคย่อย
ตัวอย่างประโยคความซ้ อนที่ประโยคย่อยทาหน้ าทีเ่ ป็ นบทกริยาหรือบทขยายวิเศษณ์

„ เขาเรี ยนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรี ยน
เขาเรี ยนเก่ง : ประโยคหลัก
(เขา) ตั้งใจเรี ยน : ประโยคย่อยขยายกริ ยา
„ ครู รักศิษย์เหมือนแม่รักลูก
ครู รักศิษย์ : ประโยคหลัก
แม่รักลูก : ประโยคย่อย (ขยายส่วนเติมเต็มของกริ ยาเหมือน)
หน้ าที่ประโยค
หน้ าที่ของประโยค
ประโยคต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารย่อมแสดงถึงเจตนาของผูส้ ่งสาร เช่น บอกกล่าว เสนอแนะ อธิบาย ซักถาม ขอร้อง วิงวอน
สัง่ ห้าม เป็ นต้น หากจะแบ่งประโยคตามหน้าที่หรื อลักษณะที่ใช้ในการสื่อสาร
หน้ าที่ประโยคสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. บอกเล่าหรือแจ้งให้ ทราบ
เป็ นประโยคที่มีเนื้อความบอกเล่าบ่งชี้ให้เห็นว่า ประธานทํากริ ยา อะไร ที่ไหน อย่างไร และเมื่อไหร่ เช่น
- ฉันไปพบเขามาแล้ว - เขาเป็ นนักฟุตบอลทีมชาติ
2. ปฏิเสธ
เป็ นประโยคมีเนื้อความปฏิเสธ จะมีคาํ ว่า ไม่ ไม่ได้ หามิได้ มิใช่ ใช่ว่า ประกอบอยูด่ ว้ ยเช่น
- เรา ไม่ได้ ส่งข่าวถึงกันนานแล้ว - นัน่ มิใช่ ความผิดของเธอ
3. ถามให้ ตอบ
เป็ นประโยคมีเนื้อความเป็ นคําถาม จะมีคาํ ว่า หรื อ ไหม หรื อไม่ ทําไม เมื่อไร ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร อยูห่ น้าประโยคหรื อ
ท้ายประโยค เช่น
- เมื่อคืนคุณไป ที่ไหน มา - เธอเห็นปากกาของฉัน ไหม
4. บังคับ ขอร้ อง และชักชวน
เป็ นประโยคที่มีเนื้อความเชิงบังคับ ขอร้อง และชักชวน โดยมีคาํ อนุภาค หรื อ คําเสริ มบอกเนื้อความของประโยค เช่น
- ห้าม เดินลัดสนาม - กรุ ณา พูดเบา
สรุป
การเรี ยบเรี ยงถ้อยคําเป็ นประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน สามารถขยายให้เป็ นประโยคยาวขึ้น
ได้ดว้ ยการใช้คาํ กลุ่มคํา หรื อประโยค เป็ นส่วนขยาย ยิง่ ประโยคมีส่วนขยายหรื อองค์ประกอบมากส่วนเพียงใด ก็จะยิง่ ทําให้
การสื่อสารเกิดความเข้าใจต่อกันมากขึ้นเพียงนั้น ข้อสําคัญ คือ ต้องเข้าใจรู ปแบบประโยค การใช้คาํ เชื่อมและคําขยาย ทั้งนี้
ต้องคํานึงถึงเจตนาในการส่งสารด้วย ผูม้ ีทกั ษะในการเรี ยบเรี ยงประโยคสามารถพัฒนาไปสู่การเขียน เล่า บอกเรื่ องราวที่ยดื
ยาวได้ตามเจตนาของการสื่อสาร ดังนั้นผูใ้ ช้ภาษาจึงต้องศึกษาและทําความเข้าใจโครงสร้างประโยค และวิธีการสร้างประโยค
ให้แจ่มแจ้งชัดเสียก่อนจะทําให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล และสามารถใช้ภาษาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้น
สระ,พยัญชนะ,วรรณยุกต์
อักขระวิธี ได้แก่ อักษร แปลว่า ตัวหนังสือ
ลักษณะอักษร
เสียงในภาษาไทย มีอยู่ 3 อย่าง คือ

1. เสียงแท้ ได้แก่ สระ
2. เสียงแปร ได้แก่ พยัญชนะ
3. เสียงดนตรี ได้แก่ วรรณยุกต์
สระ
สระในภาษาไทย ประกอบด้วยรู ปสระ21 รู ป และเสียงสระ 32 เสียง
พยัญชนะ
รู ปพยัญชนะ มี 44 ตัว คือ
1. อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
2. อักษรกลาง มี 9 ตัว ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
3. อักษรตํ่า มี 24 ตัว คือ
3.1 อักษรคู่ คืออักษรตํ่าที่เป็ นคู่กบั อักษรสูง มี 14 ตัว คือ ค ค ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ
3.2 อักษรเดี่ยว คืออักษรตํ่าที่ไม่มีอกั ษรสูงเป็ นคู่กนั มี 10 ตัว คือ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
วรรณยุกต์
วรรณยุกต์ มี 4 รูป ได้แก่
1. ไม้เอก
2. ไม้โท
3. ไม้ตรี
4. ไม้จตั วา
เสียงวรรณยุกต์ที่ใช้ อยู่ในภาษาไทย มี 5 เสียง
1. เสียงสามัญ คือเสียงกลาง ๆ เช่น กา มา ทา เป็ น ชน
2. เสียงเอก ก่า ข่า ป่ า ดึก จมูก ตก หมด
3. เสียงโท เช่น ก้า ค่า ลาก พราก กลิง้ สร้าง
4. เสียงตรี เช่น ก๊า ค้า ม้า ช้าง โน้ต มด
5. เสียงจัตวา เช่น ก๋ า ขา หมา หลิว สวย หาม ปิ๋ ว จิ๋ว
ระดับของภาษา
ระดับของภาษา
ระดับภาษาแบ่งออกเป็ น ๒ แบบ คือ ภาษาแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
๑ ภาษาแบบเป็ นทางการ ภาษาแบบนี้ใช้ในโอกาสคัญๆ ทั้งที่เป็ นพิธีการ เช่น ในงานราชพิธีและในโอกาสสําคัญที่เป็ น
ทางการ เช่น การกล่าวเปิ ดการประชุมต่างๆ การกล่าวคําปราศรัย และการประกาศ เป็ นต้น ภาษาแบบเป็ นทางการอาจจัดเป็ น
๒ ระดับคือ ภาษาระดับพิธีการ และภาษาระดับมาตรฐานราชการหรื อภาษาระดับทางการ
๑.๑ ภาษาระดับพิธีการ มีลกั ษณะเป็ นภาษาที่สมบูรณ์แบบและมีรูปประโยคความซ้อนให้ความหมายขายค่อนข้างมาก
ถ้อยคําที่ใช้ก็เป็ นภาษาระดับสูง จึงงดงามไพเราะและประณี ต ผูใ้ ช้ภาษาระดับนี้จะต้องระมัดระวังอย่างยิง่ นอกจากใช้ใน
โอกาสสําคัญ เช่น ในงานพระราชพิธีแล้ว ภาษาระดับพิธีการยังใช้ในวรรณกรรมชั้นสูงอีกด้วย ดังตัวอย่างจากคําประกาศใน
การพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยาธิราชเจ้าดังนี้

"ขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริ ยาธิราช จงคุม้ ครองประเทศชาติและประชาชาวไทยให้ผา่ นพ้น
สรรพอุปัทว์พิบตั ิท้ งั ปวง อริ ราชศัตรู ภาบนอกอย่าล่วงเข้าทําอันตรายได้ ศัตรู หมู่พาลภายในให้วอดวายพ่ายแพ้ภยั ตัว บันดาล
ความสุขความมัน่ คงให้บงั เกิดทัว่ ภูมิมณฑล บันดาลความร่ มเย็น
แก่อเนกนิกรชนครบคามเขตขอบขัณฑสีมา"
(ภาวาส บุนนาค,"ราชาภิสดุดี." ในวรรณลักษณวิจารณ์เล่ม ๒ หน้า ๑๕๙.)
๑.๒ ภาษาระดับมาตรฐานราชการ แม้ภาษาระดับนี้จะไม่อลังการเท่าภาษาระดับพิธีการ แต่ก็เป็ นภาษาระดับสูงที่มี
ลักษณะสมบูรณ์แบบและถูกหลักไวยากรณ์ มีความชัดเจน สละสลวย สุภาพ ผูใ้ ช้ภาษาจึงต้องใช้รายละเอียดประณี ตและ
ระมัดระวัง ต้องมีการร่ าง แก้ไข และเรี ยบเรี ยงไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ในโอกาสสําคัญที่เป็ นทางการในการกล่าวคําปราศรัย การ
กล่าวเปิ ดการประชุม การกล่าวคําประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยงั ใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ เรี ยงความ บทความวิชาการ
หนังสือราชการ และคํานําหนังสือต่างๆ เป็ นต้น
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างภาษาระดับมาตรฐานราชการในบทความวิชาการ
"บทละครไทยเป็ นอีกรู ปเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของวรรณกรรมไทย บทละครของไทยเป็ นวรรณกรรมที่ประพันธ์ข้ ึนทั้งเพื่ออ่าน
และเพื่อแสดง รู ปแบบที่นิยมกันมาแต่เดิมคือบทละครรํา ต่อมามีการปรับปรุ งละครรําให้ทนั สมัยขึ้นตามความนิยมแบบ
ตะวันตก จึงมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ได้แก่ ละครดึกดําบรรพ์ ละครพันทาง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการรับรู ปแบบละครจาก
ตะวันตกมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ทําให้การละครไทยพัฒนาขึ้น โดยมีกระ
บวนการแสคงที่แตกต่างไปจากละครไทยที่มีอยู่ มาเป็ นละครร้อง ละครพูด และละครสังคีต"
(กันยรัตน์ สมิตะพันทุ, "การพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ."ในบท
ความ วิชาการ ๒๐ ปี ภาควิชาภาษาไทย,หน้า ๑๕๘.)
๒ ภาษาแบบไม่เป็ นทางการ เป็ นภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยทัว่ ไปในชีวิตประจําวัน สามารถจัดเป็ น ๓ ระดับ
คือภาษากึ่งทางการ ภาษาระดับกึ่งทางกลาง ภาษาระดับสนทนา และภาษากันเองหรื อภาษาปาก
๒.๑ ภาษาระดับกึง่ ทางราชการ มีลกั ษณะที่ยงั คงความสุภาพอยู่ แต่ผใู้ ช้ภาษาก็ไม่ระมัดระวังมากเท่า
การใช้ภาษาเป็ นทางการ เพราะอาจใช้รูปประโยคง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน ถ้อยคําที่ใช้เป็ นระดับสามัญ บางครั้งมีภาษาระดับสนทนา
เข้ามาปะปนด้วย ภาษาระดับกึ่งทางการในการติดต่อธุรกิจการงาน หรื อใช้สื่อสารกับบุคคลที่ไม่สนิทสนมคุน้ เคยกัน และใช้
ในการเขียนเรื่ องที่ผเู้ ขียนต้องให้อ่ารู้สึกหมือนกําลังฟังผูเ้ ขียนเล่าเรื่ องหรื อเสนอความคิดเห็น
อย่างไม่เคร่ งเครี ยด เช่น การเขียนสารคดีท่องบทความแสดงความคิดเห็น หรื อการเล่าเรื่ องต่างๆ เช่น
ชีวประวัติ เป็ นต้น
ตัวอย่างภาษาระดับกึง่ ทางการในบทความแสดงความคิดเห็น
"ฉะนั้นในช่วงเรี ยนอยูใ่ นระดับมัธยม ผูท้ ี่มีความขยันมุ่งมัน่ จะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
รอบกายทั้งสิ้น ยกเว้นสิ่งที่เขาคิดว่าจะสามารถทําให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ชีวติ นักเรี ยนมัธยมจึงมีแต่ติว
ติวและติว กีฬาฉันไม่เล่น กิจกรรมฉันไม่มีเวลาทํา และยิง่ ห้องสมุดฉันไม่ทราบว่าจะเข้าไปทําไม เพราะเวลาทั้งหมดจะต้องใช้
ท่องตําราอย่างเดียว แล้วก็มกั จะประสบความสําเร็ จตามที่คิดเสียด้วย
คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้"
(เปล่งศรี อิงคนินนั ท์,"ต้องขอให้อาจารย์ช่วย",ก้าวไกล ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๔, หน้า ๒๗.)

๒.๒ ภาษาระดับสนทนา มีลกั ษณะของภาษาพูดที่เป็ นกลางๆ สําหรับใช้ในการสนทนากันในชีวิตประจําวัน ระหว่างผูส้ ่ง
สารที่รู้จกั คุน้ เคยกัน นอกจากนั้นยังใช้ในการเจรจาซื้อขายทัว่ ไป รวมทั้งในการประชุมที่ไม่เป็ นทางการ มีลกั ษณะรู ปประโยค
ไม่ซบั ซ้อน ถ้อยคําที่ใช้อยูใ่ นระดับคําที่มีคาํ สแลง คําตัด คําย่อปะปนอยู่ แต่ตามปรกติจะ
ไม่ใช้คาํ หยาบ ภาษาระดับสนทนาใช้ในการเขียนนวนิยาย บทความบทภาพยนตร์สารคดีบางเรื่ อง และรายงานข่าว เป็ นต้น
ตัวอย่างภาษาระดับสนทนาในข่าว
"จากกรณี ที่หลวงพ่อคูณ ปริ สุทโธ เกจิดงั แห่งวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาได้อาพาธ
ลงอย่างกะทันหัน มีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเนื่องจากต้องตรากตรําทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลและเคาะหัว
ให้กบั บรรดาศิษยานุศษิ ย์จนไม่มีเวลาพักผ่อน เกิดอาการหน้ามืดจนกระทัง่ ลูกศิษย์ตอ้ งหามส่งโรงพยาบาลมหาราช นายแพทย์
เจ้าของไข้ได้ตรวจร่ างกายแล้วแจ้งให้ทราบว่าเป็ นไข้หวัด"
(เดลินิวส์,๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙.)
๒.๓ ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก เป็ นภาษาที่ใช้สนทนากับผูท้ ี่สนิทสนมคุน้ เคยกันมากๆ เช่น ในหมู่เพื่อนฝูง
หรื อในครอบครัว อละมักใช้พดู กันในสถานที่ที่เป็ นส่วนตัว ในโอกาสที่ตอ้ งการความสนุกสนานครื้ นเครง หรื อในการ
ทะเลาะด่าทอทอกัน ลักษณะของภาษาระดับกันเองหรื อภาษาปากนี้มีคาํ ตัด คําสแลง คําตํ่า
คําหยาบ ปะปนปยูม่ าก ตามปรกติจึงไม่ใช้ในการเขียนทัว่ ไป นอกจากในงานเขียนบางประเภท เช่น นวนิยาย
หรื อเรื่ องสั้น บทละคร ข่าวกีฬา เป็ นต้น
ตัวอย่างการใช้ ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากในนวนิยาย
"มึงจะไปไหน ไอ้มนั่ ...กูสงั่ ให้ปล่อยมันไว้อย่างนั้น ไม่ตอ้ งสนใจ กูอยากนัง่ ดูมนั มองมันตายช้าๆ
เลือดไหลออกจนหมดตัว และหยุดหายใจในที่สุด ถึงจะสมกับความแค้นของกู"
("จราภา","นางละคร" สกุลไทย ปี ที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๑๖๒,หน้า ๑๐๗.)
ตัวอย่างการใช้ ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากในข่ าวกีฬา
"บิ๊กจา"เตรี ยมเดินเครื่ องวางงานกีฬายาว จะเสนอตัวเป็ นคณะกรรมาธิการวุฒิสภาการกีฬาดันงบหนุนซีเกมส์,
เอเชียนเกมส์ หร้อมกับความเป็ นเจ้าเหรี ยญทอง ส่วนสมาคมตะกร้อรับว่าแตกเป็ นเสี่ยง ให้พิสูจน์กนั ในตะกร้อ
คิงส์คพั หนที่ ๑๒ ใครผลงานดีได้พจิ ารณามาทําทีมชาติ
(เดลินิวส์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙.)
ราชาศัพท์
ราชาศัพท์
ราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคําจําพวกหนึ่งที่มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างกว่าคําพูดในภาษาธรรมดา เป็ นคําที่ใช้สาํ หรับพระราชา
และเจ้านาย เช่น คําว่า พระเนตร พระกรรณ พระบาท พระหัตถ์ สรง เสวย
อันที่จริ ง ราชาศัพท์ มิได้หมายถึงถ้อยคําที่ใช้กบั พระราชาเท่านั้น หากแต่หมายถึงถ้อยคําที่ใช้พดู ถึง
บุคคล เรื่ องราวและสิ่งทั้งปวงที่กล่าวหรื อเขียนอย่างถูกหลักเกณฑ์ เป็ นคําสุภาพไม่หยาบกระด้างน่ารังเกียจ สมควรจะกราบ
บังคมทูลพระกรุ ณาหรื อใช้เป็ นภาษาทางการ เป็ นภาษาแบบแผน เช่นใช้ว่า
เจ้านายตรัส คนพูด นกร้อง สุนขั เห่า ราชาศัพท์โดยความหมายอย่างกว้าง
จึงหมายถึงถ้อยคําภาษาที่สุภาพถูกแบบแผน สําหรับใช้กบั บุคคลทุกประเภท ตลอดจนเทพยดา อมนุษย์ แม้กระทัง่ สัตว์จตุ
บาททวิบาท และสรรพสิ่งเรื่ องราวทั้งปวง
ราชาศัพท์มีหลักเกณฑ์เป็ นระบบเหมาะกับยุคสมัยและบริ บททางสังคม สอดคล้องกับธรรมชาติของภาษา เป็ นที่

นิยมยอมรับร่ วมกัน ราชาศัพท์ประกอบด้วยคําศัพท์และสํานวนที่มคี วามหมายกระชับ เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย และมีความไพเราะน่าฟัง สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ฉะนั้นการใช้ราชาศัพท์ นอกจากจะเป็ นการรักษา
แบบแผนทางภาษาที่ดีงามไว้แล้ว ยังเป็ นการแสดงออกถึงความเคารพที่บุคคลพึงมีต่อบุคคลอื่นที่ควรเคารพ
สรุปได้ว่า ราชาศัพท์มีความสําคัญทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสุนทรี ยลักษณ์เชิงภาษาอีกด้วย ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
กลบท
กลบท
คือร้อยกรองที่แต่งพิเศษจากปกติ ด้วยTrickของคนแต่งแต่ละคน ลองมาดูกลบทบางอัน
อันแรกก็เป็ นคําสุดท้ายของวรรคแรกเป็ นคําแรกของวรรคต่อมาไปเรื่ อย ๆ
อันที่สอง ให้เสียงพยัญชนะต้อนของ 1 2 3 ไปสัมผัสกับ 4 5 6 แล้วคําที่ 3 กับ 4 ต้องสัมผัสสระกันด้วย
"กบเต้นต่อยหอย"
อีกแบบ คํารองสุดท้ายวรรคแรกมาขึ้นต้นเป็ นคําแรกของวรรคต่อมา"นาคบริ พนั ธ์"
ฉันทลักษณ์
กลอนแปด แต่ละวรรคจะมี 8 คํา
กาพย์ยานี 11 วรรคแรกมี 5 วรรคสอง มี 6
กาพย์ฉบัง 16 วรรคแรกมี 6 วรรคสอง มี 4 วรรคสาม มี 6
กาพย์สุรางคนางค์ 28 มี 7 วรรค วรรคละ 4 คํา
ฉันท์ คือ ร้อยกรองที่บงั คับเสียงหนัก-เบา คือ ครุ -ลหุ ด้วย
อินทรวิเชียรฉันท์11คล้ายกับกาพย์ยานี 11 คือวรรคแรกมี 5 วรรค 2 มี 6 แต่ยงั คับเสียง ครุ ลหุ
-ีั -ีั -ีุ -ีั -ีั -ีุ -ีุ -ีั -ีุ -ีั -ีั
วิธีจา อินทรวิเชียรฉันท์ ยังคล้ายเสียงเยาที่ตาํ แหน่ง 3 6 7 9 ที่เหลือเป็ นคําลหุหนักหมด
วสันตดิลกฉันท์ 14 คล้ายกับอินทรวิเชียรฉันท์ เพียงแต่เพิม่ เสียงเยา 3 เสียงติดกันเข้าไปก่อนคําสุดท้ายวรรคแรก
-ีั -ีั -ีุ -ีั -ีุ -ีุ -ีุ -ีั -ีุ -ีุ -ีั -ีุ -ีั -ีั
ที่เหลือเหมือนกับอินทรวิเชียรฉันท์ 11 เลย
โคลง
โคลง
เป็ นร้อยกรองที่บงั คับเรื่ องรู ปวรรณยุกต์ คือจะมีบางตําแหน่งในโคลงที่เขายังคับให้มีรูปไม้เอก เขาเรี ยกว่าคําเอก และบาง
ตําแหน่ง เขาก็ยงั คับให้มีรูปโท เรี ยกว่า คําโท
เวลาแต่ง
1. ตรงคําโทถ้าหาคําที่มีไม้โทปกติไม่ได้ ก็หาคําที่เขียนด้วยไม้โทก็แล้วกัน ถึงจะสะกดผิดไม่เป็ นไรของแค่รูปไม้โท เช่น เล่น
จะเป็ นเหล้นก็ได้นะ(โทโทษคือคําที่เขียนด้วยไม้โทแต่สะกดผิดนัน่ เอง)
2. ตรงคําเอกก็เหมือนกัน
มีข้อพิเศษเฉพาะคาเอก ถ้ าหาคาเอกมาแทนไม่ได้กห็ าคาตายมาแทนก็แล้วกัน
คาตายคือ
1.มีรูปตัวสะกด กก กบ กด ก บ ด (กบฎต้องตาย)

2.ไม่มีตวั สะกดแต่ผสมสระสั้น(อายุส้ นั ก็ตายเร็ ว)
ประเภทของโคลง
ไม่ว่าจะเป็ นโคลงอะไรก็มวี รรคละ 5 คํา
***แล้วก็จาํ อีกนิดว่าวรรคสุดท้ายของโคลงถ้ามี 2 คํา เรี ยกว่าโคลงดั้น ถ้ามี 4 คํา เรี ยกว่าโคลงสุภาพ เพราะฉะนั้น
-โคลง 4 สุภาพ
มีวรรคละ 5 คํา 4 วรรค วรรคสุดท้ายมี 4 คํา
-โคลง 3 ดั้น
มีวรรคละ 5 คํา 3 วรรค วรรคสุดท้ายมี 2 คํา
เน้นโคลงสี่สุภาพ
เสียงลือเสียงเล่าอ้าง......
คําเอกโทคู่แรกสลับกันได้ตรงบรรทัดที่ 1
สุ ภาษิต คาพังเพย สานวนไทย
สุ ภาษิต คาพังเพย สานวนไทย
สุภาษิต หมายถึง คําที่พดู ออกมา ไม่ว่าจะเป็ นทํานอง สํานวนโวหาร หรื อคําพังเพย แต่มีเนื้อความหรื อความหมายที่ดี เป็ นคํา
ตักเตือนสัง่ สอน และสะกิดใจให้ระลึกถึงอยุเ่ สมอ คนไทยเรามักหยิบยกคําสุภาษิตมาเป็ นตัวอย่างในการอบรมสัง่ สอน
ลูกหลาน หรื อผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่าหรื อบางครั้งใช้แสดงเปรี ยบเทียบประกอบการสนทนา สุภาษิตไทยแบ่งออกเป็ น2ประเภท คือ
1.คําสุภาษิตประเภทที่พดู อ่าน หรื อ เข้าใจเนื้อความได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแปลความหมาย
2.คําสุภาษิตประเภทที่พดู อ่าน หรื อฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนั้นในทันทีตอ้ งนึกตรึ กตรองต้องแปลความตีความหมาย
เสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของความเหล่านั้น คําพังเพย
คําพังเพย หมายถึง ถ้อยคําที่เรี ยบเรี ยงขึ้นมาเป็ นความหมายกลาง ๆ คือ ไม่เน้นการสัง่ สอน แต่ก็แฝงคติเตือนใจหรื อ ข้อคิด
สะกิดใจให้นาํ ไปปฏิบตั ิได้ และ เนื้อหาของใจความนั้นก็ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องเป็ นความดี หรื อ ความจริ งแท้ แน่นอน
สํานวน หมายถึง ถ้อยคําหรื อข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัว หรื อมีความหมายอื่นแฝงอยู่

มาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกดมีท้งั ที่ใช้ตวั สะกดตรงแม่ และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่ การเรี ยนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆ ทําให้เขียนและ
อ่านคําได้ถกู ต้อง
มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยูข่ า้ งหลังคําหรื อพยางค์ในแม่ ก กา ทําให้แม่ ก กา มีตวั สะกด เช่น มี เมื่อประสมกับ ด
กลายเป็ น มีด เป็ นต้น
มาตรา ก กา หรื อแม่ ก กา คือ คําหรื อพยางค์ที่ไม่มีตวั สะกด เช่น มา เสือ ตัว มือ เสีย ดํา ฯลฯ ส่วนมาตราตัวสะกดมีท้งั หมด ๘
แม่ คือ กก กด กบ กม เกย เกอว กง กน แบ่งได้ดงั นี้
๑. มาตราตัวสะกดตรงแม่ ใช้ตวั สะกดตัวเดียว มี ๔ มาตรา คือ
แม่กง ใช้ ง สะกด เช่น หาง ปลิง สอง งง แรง ฯลฯ
แม่กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ
แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ ย ฯลฯ
แม่เกอว ใช้ ว สะกด เช่น แห้ว กาว เปรี้ ยว เปลว ฯลฯ
๒. มาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ มีตวั สะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน มี ๔ มาตรา คือ
แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น นาน วิญญาณ วานร กาลเวลา พระกาฬ ฯลฯ
แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น ปัก เลข วิหค เมฆ ฯลฯ
แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น แปด ตรวจ ก๊าช บงกช กฎหมาย ปรากฏ อิฐ ครุ ฑ วัฒนา เปรต
โอสถ บาท โกรธ กระดาษ รส เลิศ ฯลฯ
แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด เช่น กลับ บาป ลาภ นพรัตน์ กราฟ ฯลฯ
มาตราตัวสะกดในภาษาไทย
แม่ ก กา
แม่ เกย
แม่ กด
แม่ กง
แม่ เกอว
แม่ กน
แม่ กม
แม่ กก
แม่ กบ
แม่ ก กา
คําในแม่ ก กา เป็ นคําที่ไม่มีพยัญชนะเป็ นตัวสะกด ท้ายคํา หรื อ ท้ายพยางค์ อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
กติกา โกลี ครํ่าคร่ า เคอะ เงอะงะ เฉโกโว้เว้ ซาฟี ยะห์ นํ้าบูดู ปรานี ไม่เข้ายา โยทะกา เรื อกอและ เล้า โสภา หญ้าคา อาชา

แม่ กง
พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กง คือ อ่านอย่างเสียง ง
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กง
กองกลาง โขมง คล้องจอง คูปอง จ้องหน่อง ฉิ่ง ตะราง ตุง้ ติ้ง ประลอง พิธีรีตอง มะเส็ง แมงดา รําพึง สรงนํ้า สําเนียง แสลง
แม่ กม
พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กม คือ อ่านออกเสียง ม
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กม
กระหม่อม คําราม จริ ยธรรม ชมรม ถล่ม ทะนุถนอม ทิม ทุ่ม บรรทม บังคม เปรมปรี ด์ ิ พฤติกรรม ภิรมย์ แยม หยาม อาศรม
แม่ เกย
พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย
กระจ้อยร่ อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย เนย เนื้อทราย เปรี ยบเปรย พระทัย โพยภัย ภูวไนย เสวย มโนมัย วินยั สาหร่ าย
อาชาไนย
แม่ เกอว
พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกอว คือ อ่านออกเสียง ว
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกอว
กริ้ ว ก๋ วยเตี๋ยว ข้าวยํา ข่าวลือ จิ๋ว เจื้อยแจ้ว ดาวฤกษ์ ต้นงิ้ว ท้าวไท ทาวน์เฮ้าส์ ประเดี๋ยว ยัว่ เลิกคิ้ว หิวข้าว เหว อ่าว
แม่ กก
พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กก คือ อ่านออกเสียง ก
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กก
โขยกเยก จ้อกแจ้ก จักตอก ชาดก ดอกบุก ทาก นกเงือก ปักษา แฝก พักตร์ มรดก ไม้กระบอก วิตก สามาชิก หญ้าแพรก
เอกลักษณ์
แม่ กด
พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กด คือ อ่านออกเสียง ด
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กระจาด กะทัดรัด ขนาดย่อม ดอกพุด นัดดา แน่นขนัด เพนียด แรด ลานวัด สลัด สะพัด หวุดหวิด หูฝาด อดออม อดสู
เอร็ ดอร่ อย

แม่ กน
พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กน
กระตือรื อร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คําประพันธ์ จินดา ชันษา ชุลมุน ดูหมิ่น ต้นหว้า โต๊ะจีน พระชนนี
แม่ กบ
พยัญชนะที่เป็ นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กบ คือ อ่านออกเสียง บ
ตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กบ
คาคบ ตะขบ ทะเลสาบ นํ้ามันดิบ ประทับ ผลกระทบ พลับพลา รสแซบ ระเบียบ ริ บหรี ลบหลู่ วัตถุดิบ เว็บไซต์ สายลับ สูย้ บิ
ตา หับ

