ชนิดของคำ

ชนิดของ

คำ ในไวยำกรณ์ไทย

คำทีป่ ระกอบกันเข้ำเป็นประโยค แยกเป็นชนิดต่ำง ๆ คือ ๑. คำนำม ๒. คำสรรพนำม
๓. คำกริยำ ๔. คำวิเศษณ์ ๕. คำบุพบท ๖.คำสันธำน ๗. คำอุทำน
คำนำม
คำนำม คือ คำทีใ่ ช้เรียกชือ่ คน สัตว์ สิง่ ของ สถำนที่ อำคำร สภำพ และลักษณะทัง้ สิง่ มีชวี ติ
และไม่มชี วี ติ ทัง้ ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนำมธรรม คำนำมแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ
๑. คำนำมสำมัญทีใ่ ช้เป็นชือ่ ทัวไป
่ หรือเป็นคำเรียกสิง่ ต่ำงๆ โดยทัวไป
่ ไม่ชเ้ี ฉพำะเจำะจง
หรือ สำมำนยนำม เช่น คน , รถ , หนังสือ, กล้วย เป็นต้น สำมำนยนำมบำงคำมีคำย่อยเพื่อบอก
ชนิดย่อยๆของสิง่ ต่ำงๆ เรียกว่ำ สำมำนยนำมย่อย เช่น คนไทย , รถจักรำยำน , หนังสือแบบเรียน ,
กล้วยหอม เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น
ดอกไม้อยู่ในแจกัน
แมวชอบกินปลำ
๒. คำนำมทีเ่ ป็นชือ่ เฉพำะของคน สัตว์ สถำนที่ หรือเป็นคำเรียกบุคคล สถำนทีเ่ พื่อเจำะจงว่ำ
เป็นคนไหน สิง่ ใด หรือ วิ สำมำนยนำม เช่น ธรรมศำสตร์ , วัดมหำธำตุ , รำมเกียรติ ์ เป็นต้น
ตัวอย่ำงเช่น
นิดและน้อยเป็นพีน่ ้องกัน
อิเหนำได้รบั กำรยกย่องว่ำเป็นยอดของกลอนบทละคร
๓. คำนำมทีท่ ำหน้ำทีป่ ระกอบนำมอื่น เพื่อบอกรูปร่ำง ลักษณะ ขนำดหรือปริมำณของนำมนัน้
ให้ชดั เจนขึน้ หรือ ลักษณนำม เช่น รูป , องค์ , กระบอก เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น
คน ๖ คน นังรถ
่ ๒ คัน
ผ้ำ ๒๐ ผืน เรียกว่ำ ๑ กุลี
๔. คำนำมบอกหมวดหมู่ของสำมำนยนำม และวิสำมำนยนำมทีร่ วมกันมำกๆ หรือ สมุหนำม
เช่น ฝูงผึง้ , โขลงช้ำง , กองทหำร เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น
กองยุวกำชำดมำตัง้ ค่ำยอยู่ทน่ี ่ี
พวกเรำไปต้อนรับคณะรัฐมนตรี
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๕. คำเรียกสิง่ ทีไ่ ม่มรี ูปร่ำง ไม่มขี นำด จะมีคำว่ำ "กำร" และ "ควำม" นำหน้ำ หรืออำกำร
นำม เช่น กำรกิน , กรำนอน , กำรเรียน , ควำมสวย , ควำมคิด , ควำมดี เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น
กำรวิง่ เพื่อสุขภำพไม่ตอ้ งใช้ควำมเร็ว
กำรเรียนช่วยให้มคี วำมรู้
ข้อสังเกต คำว่ำ "กำร" และ "ควำม" ถ้ำนำหน้ำคำชนิดอื่นทีไ่ ม่ใช่คำกริยำ หรือวิเศษณ์จะไม่
นับว่ำเป็นอำกำรนำม เช่น กำรรถไฟ , กำรประปำ , ควำมแพ่ง เป็นต้น คำเหล่ำนี้จดั เป็นสำมำนยนำม
คำสรรพนำม
คำสรรพนำม คือ คำทีใ่ ช้แทนนำมในประโยคสื่อสำร เรำใช้คำสรรพนำมเพือ่ ไม่ตอ้ งกล่ำว
คำนำมซ้ำๆ
ชนิ ดของคำสรรพนำม แบ่งเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑. สรรพนำมที่ใช้ในกำรพูด (บุรุษสรรพนำม) เป็นสรรพนำมทีใ่ ช้ในกำรพูดจำ สือ่ สำรกัน
ระหว่ำงผูส้ ่งสำร (ผูพ้ ูด) ผูร้ บั สำร (ผูฟ้ งั ) และผูท้ เ่ี รำกล่ำวถึง มี ๓ ชนิด ดังนี้
๑) สรรพนำมบุรุษที่ ๑ ใช้แทนผูส้ ่งสำร (ผูพ้ ูด) เช่น ฉัน ดิฉนั ผม ข้ำพเจ้ำ เรำ หนู เป็นต้น
๒) สรรพนำมบุรุษที่ ๒ ใช้แทนผูร้ บั สำร (ผูท้ พ่ี ดู ด้วย) เช่น ท่ำน คุณ เธอ แก ใต้เท้ำ เป็นต้น
๓) สรรพนำมบุรุษที่ ๓ ใช้แทนผูท้ ก่ี ล่ำวถึง เช่น ท่ำน เขำ มัน เธอ แก เป็นต้น
๒. สรรพนำมที่ใช้เชื่อมประโยค (ประพันธสรรพนำม)สรรพนำมนี้ใช้แทนนำมหรือสรรพ
นำมทีอ่ ยู่ขำ้ งหน้ำและต้องกำรจะกล่ำวซ้ำอีกครังหนึ
้ ่ง นอกจำกนี้ยงั ใช้เชือ่ มประโยคสองประโยคเข้ำ
ด้วยกัน ตัวอย่ำงเช่น
บ้ำนที่ทำสีขำวเป็นบ้ำนของเธอ
(ที่ แทนบ้ำน เชือ่ มประโยคที่ ๑บ้ำนทำสีขำว กับ ประโยคที่ ๒ บ้ำนของเธอ)
๓. สรรพนำมบอกควำมชี้ซำ้ (วิภำคสรรพนำม) เป็นสรรพนำมทีใ่ ช้แทนนำมทีอ่ ยูข่ ำ้ งหน้ำ
เมื่อต้องกำรเอ่ยซ้ำ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเอ่ยนำมนัน้ ซ้ำอีก และเพือ่ แสดงควำมหมำยแยกออกเป็นส่วนๆ ได้แก่
คำว่ำ บ้ำง ต่ำง กัน ตัวอย่ำงเช่น
นักศึกษำต่ำงแสดงควำมคิดเห็น
สตรีกลุ่มนัน้ ทักทำยกัน
นักกีฬำตัวน้อยบ้ำงก็วงิ่ บ้ำงก็กระโดดด้วยควำมสนุกสนำน
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๔. สรรพนำมชี้เฉพำะ (นิยมสรรพนำม) เป็นสรรพนำมทีใ่ ช้แทนคำนำมทีก่ ล่ำวถึงทีอ่ ยู่ เพื่อ
ระบุให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ได้แก่คำว่ำ นี่ นัน่ โน่น โน้น ตัวอย่ำงเช่น
นี่เป็นหนังสือทีไ่ ด้รบั รำงวัลซีไรต์ในปีน้ี
นันรถจั
่ กรำยำนยนต์ของเธอ
๕. สรรพนำมบอกควำมไม่เจำะจง (อนิยมสรรพนำม) คือ สรรพนำมทีใ่ ช้แทนนำมที่
กล่ำวถึงโดยไม่ตอ้ งกำรคำตอบไม่ชเ้ี ฉพำะเจำะจง ได้แก่คำว่ำ ใคร อะไร ทีไ่ หน ผูใ้ ด สิง่ ใด ใครๆ
อะไรๆๆ ใดๆ ตัวอย่ำงเช่น
ใครๆก็พูดเช่นนัน้ , ใครก็ได้ชว่ ยชงกำแฟให้หน่อย
ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง, ไม่มอี ะไรทีเ่ รำทำไม่ได้
๖. สรรพนำมที่เป็ นคำถำม (ปฤจฉำสรรพนำม) คือ สรรพนำมทีใ่ ช้แทนนำมเป็นกำรถำมที่
ต้องกำรคำตอบ ได้แก่คำว่ำ ใคร อะไร ไหน ผูใ้ ด ตัวอย่ำงเช่น
ใครหยิบหนังสือบนโต๊ะไป, อะไรวำงอยู่บนเก้ำอี,้ ไหนปำกกำของฉัน
ผูใ้ ดเป็นคนรับโทรศัพท์
๗. สรรพนำมที่เน้ นตำมควำมรู้สึกของผูพ้ ดู สรรพนำมชนิดนี้ใช้หลักคำนำมเพือ่ บอก
ควำมรูส้ กึ ของผูพ้ ูดทีม่ ตี ่อบุคคลทีก่ ล่ำวถึง ตัวอย่ำงเช่น
คุณพ่อท่ำนเป็นคนอำรมณ์ดี (บอกควำมรูส้ กึ ยกย่อง)
คุณจิตติมำเธอเป็นคนอย่ำงงีแ้ หละ (บอกควำมรูส้ กึ ธรรมดำ)
หน้ ำที่ของคำสรรพนำม
๑. ทำหน้ำทีเ่ ป็นประธำนของประโยค เช่น ใครมำ แกมำจำกไหน นันของฉั
่
นนะ เป็นต้น
๒. ทำหน้ำทีเ่ ป็นกรรมของประโยค เช่น เธอดูน่สี ิ สวยไหม เป็นต้น
๓. ทำหน้ำทีเ่ ป็นส่วนเติมเต็ม เช่น เสือ้ ของฉันคือนี่ สีฟ้ำใสเห็นไหม เป็นต้น
๔. ทำหน้ำทีต่ ำมหลังบุพบท เช่น เธอเรียนทีไ่ หน เป็นต้น
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คำกริ ยำ
คำกริ ยำ คือ คำทีแ่ สดงอำกำร สภำพ หรือกำรกระทำของคำนำม และคำสรรพนำมใน
ประโยค คำกริยำบำงคำอำจมี
ควำมหมำยสมบูรณ์ในตัวเอง บำงคำต้องมีคำอืน่ มำประกอบ และบำงคำต้องไปประกอบคำอื่นเพื่อขยำย
ควำม
ชนิ ดของคำกริ ยำ คำกริยำแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด ดังนี้
๑. กริ ยำที่ไม่ต้องมีกรรมมำรับ (อกรรมกริยำ) เป็นกริยำทีม่ คี วำมหมำยสมบูรณ์ ชัดเจน
ในตัวเอง เช่น ครูยนื น้องนังบนเก้
่
ำอี้ ฝนตกหนัก เด็กๆหัวเรำะ คุณลุงกำลังนอน
๒. กริ ยำที่ต้องมีกรรมมำรองรับ (สกรรมกริยำ) เป็นกริยำทีต่ อ้ งมีกรรมมำรับจึงจะได้
ใจควำมสมบูรณ์ เช่น แม่คำ้ ขำยผลไม้ น้องตัดกระดำษ ฉันเห็นงูเห่ำ พ่อซื้อของเล่นมำให้น้อง
๓. กริ ยำที่ต้องมีคำมำรับ คำทีม่ ำรับไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนเติมเต็ม (วิกตรรถกริยำ) คือ
คำกริยำนัน้ ต้องมีคำนำมหรือสรรพนำมมำช่วยขยำยควำมหมำยให้สมบูรณ์ เช่นคำว่ำ เป็น เหมือน
คล้ำย เท่ำคือ เสมือน ดุจ เช่น พีช่ ำยของฉันเป็นตำรวจ เธอคือนักแสดงทีย่ งิ่ ใหญ่ ลูกดุจแก้วตำของ
พ่อแม่ แมวคล้ำยเสือ
๔. กริ ยำช่วย (กริยำนุเครำะห์) เป็นคำทีเ่ ติมหน้ำคำกริยำหลักในประโยคเพือ่ ช่วยขยำย
ควำมหมำยของคำกริยำสำคัญให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เช่นคำว่ำ กำลัง จะ ได้ แล้ว ต้อง อย่ำ จง โปรด ช่วย
ควร คงจะ อำจจะ เป็นต้น เช่นเขำไปแล้ว โปรดฟงั ทำงนี้ เธออำจจะถูกตำหนิ ลูกควรเตรียมตัว
ให้พร้อม เขำคงจะมำจงแก้ไขงำนให้เรียบร้อย
ข้อสังเกต กริยำคำว่ำ ถูก ตำมปกติจะใช้กบั กริยำทีม่ คี วำมหมำยไปในทำงไม่ดี เช่น ถูกตี ถูกดุ
ถูกตำหนิ ถ้ำควำมหมำยในทำงดีอำจใช้คำว่ำ ได้รบั เช่น ได้รบั คำชมเชย ได้รบั เชิญ เป็นต้น
๕. กริ ยำที่ทำหน้ ำที่คล้ำยนำม (กริยำสภำวมำลำ) เป็นคำกริยำทีท่ ำหน้ำทีค่ ล้ำยกับคำนำม
อำจเป็นประธำน เป็นกรรม หรือบทขยำยของประโยคก็ได้ เช่น
เขำชอบออกกำลังกำย (ออกกำลังกำยเป็นคำกริยำทีท่ ำหน้ำทีค่ ล้ำยนำม เป็นกรรมของประโยค)
กินมำกทำให้อว้ น (กินมำกเป็นกริยำทีท่ ำหน้ำทีเ่ ป็นประธำนของประโยค)
นอนเป็นกำรพักผ่อนทีด่ ี (นอนเป็นกริยำทำหน้ำทีเ่ ป็นประธำนของประโยค)
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คำวิ เศษณ์
คำวิ เศษณ์ คือ คำทีใ่ ช้ขยำยคำอืน่ ได้แก่ คำนำม คำสรรพนำม คำกริยำ หรือคำวิเศษณ์ ให้มี
ควำมหมำยชัดเจนขึน้ แบ่งออกเป็น ๙ ชนิด คือ
๑. คำวิเศษณ์ทบ่ี อกลักษณะ ชนิด ขนำด สี เสียง กลิน่ รส อำกำร เป็นต้น (สักษณวิ เศษณ์ )
เช่น ดอกจำปีมกี ลิน่ หอม เจีย๊ บมีรถยนต์คนั ใหม่ น้อยหน่ำมีดอกไม้สแี ดง แมวตัวนี้มขี นนุ่ม
๒. คำวิเศษณ์ทบ่ี อกเวลำ อดีต ปจั จุบนั อนำคต เช้ำ สำย บ่ำย ค่ำ เป็นต้น (กำลวิ เศษณ์ )เช่น
เงำะจะดูละครบ่ำยนี้ ครัน้ เวลำค่ำลมก็พดั แรง คนโบรำณชอบดูหนังตะลุง
๓. คำวิเศษณ์ทบ่ี อกสถำนทีห่ รือระยะทำง ได้แก่คำว่ำ ใกล้ ไกล เหนือ ใต้ ขวำ ซ้ำย หน้ำ บน
หลัง เป็นต้น (สถำนวิ เศษณ์ ) เช่น โรงเรียนอยู่ไกล เขำอำศัยอยู่ชนล่
ั ้ ำง บอยเดินไปทำงทิศเหนือ
๔. คำวิเศษณ์ทบ่ี อกจำนวนหรือปริมำณ ได้แก่คำว่ำ มำก น้อย หมด หนึ่ง สอง หลำย
ทัง้ หมด จุ เป็นต้น (ประมำณวิ เศษณ์ ) เช่น สุนขั ทีเ่ ลีย้ งไว้กนิ จุทงั ้ สิน้ มำโนชมีเรือหลำยลำ
๕. นิ ยมวิ เศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ทบ่ี อกควำมชีเ้ ฉพำะแน่นอน ได้แก่คำว่ำ นี่ โน่น นัน่ นี้ นัน้
โน้น แน่ เอง ทัง้ นี้ ทัง้ นัน้ อย่ำงนี้ เป็นต้น เช่น กระเป๋ำนี้ฉนั ทำเอง พริกเองเป็นคนเล่ำให้เพือ่ นฟงั
แก้วนี้ตอ้ งทำควำมสะอำดอย่ำงนี้ ตึกนี้มคี นขำยแล้ว
๖. คำวิเศษณ์ทบ่ี อกควำมไม่ชเ้ี ฉพำะ ไม่แน่นอน ได้แก่คำว่ำ อันใด อื่น ใด ไย ไหน อะไร เช่น
ไร เป็นต้น (อนิ ยมวิ เศษณ์ ) เช่น คนไหนอำบน้ ำก่อนก็ได้ ซื้อขนมอะไรมำโฟกัสกินได้ทงั ้ สิน
ตีจ่ ะหัวเรำะทำไมก็ชำ่ งเขำเถอะ คนอื่นๆกลับบ้ำนไปหมดแล้ว
๗. คำวิเศษณ์ทบ่ี อกเนื้อควำมเป็นคำถำมหรือควำมสงสัย ได้แก่คำว่ำ ใด อะไร ไหน ทำไม
เป็นต้น (ปฤจฉำวิ เศษณ์ ) เช่น ผลไม้อะไรทีแ่ น็คซื้อมำให้ฉนั สุนขั ใครน่ำรักจัง นักร้องคนไหนไม่
ชอบร้องเพลง กำรเล่นฟุตบอลมีกติกำอย่ำงไร
๘. คำวิเศษณ์ทแ่ี สดงถึงกำรขำนรับในกำรเจรจำโต้ตอบกัน ได้แก่คำว่ำ จ๋ำ ค่ะ ครับ ขอรับ
ขำ วะ จ๊ะ เป็นต้น (ประติ ชญำวิ เศษณ์ ) เช่น หนูจ๊ะรถทัวร์จะออกเดีย๋ วนี้แล้ว คุณตัดเสือ้ เองหรือค่ะ
คุณแม่ขำหนูทำจำนแตกค่ะ ผมจะไปพบท่ำนขอรับ
๙. คำวิเศษณ์ทบ่ี อกควำมปฏิเสธไม่ยอมรับ ได้แก่คำว่ำ ไม่ ไม่ได้ หำมิได้ บ่ เป็นต้น
(ประติ วิเศษณ์ ) เช่น เขำตำมหำหล่อนแต่ไม่พบ พีไ่ ม่ได้แกล้งน้องนะ ควำมรูม้ ใิ ช่ของหำง่ำยนะเธอ

ชนิดของคำ

คำบุพบท
คำบุพบท คือ คำทีเ่ ชือ่ มคำหรือกลุม่ คำให้สมั พันธ์กนั และเมื่อเชือ่ มแล้วทำให้ทรำบว่ำ คำ หรือ
กลุ่มคำทีเ่ ชือ่ มกันนัน้ มีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงไร ได้แก่ ใน แก่ จน ของ ด้วย โดย ฯลฯ
หน้ ำที่ในกำรแสดงควำมสัมพันธ์ของคำบุพบท
๑. แสดงควำมสัมพันธ์เกีย่ วกับสถำนที่ เช่น คนในเมือง
๒. แสดงควำมสัมพันธ์เกีย่ วกับเวลำ เช่น เขำเปิดไฟจนสว่ำง
๓. แสดงควำมสัมพันธ์เกีย่ วกับกำรเป็นเจ้ำของ เช่น แหวนวงนี้เป็ นของฉัน
๔. แสดงควำมสัมพันธ์เกีย่ วกับเจตนำหรือสิง่ ทีม่ ุ่งหวัง เช่น เขำทำเพือ่ ลูก
๕. แสดงควำมสัมพันธ์เกีย่ วกับอำกำร เช่น เรำเดินไปตำมถนน
หลักกำรใช้คำบุพบทบำงคำ
" กับ" ใช้แสดงอำกำรกระชับ อำกำรร่วม อำกำรกำกับกัน อำกำรเทียบกัน และแสดงระดับ เช่น ฉันเห็น
กับตำ
"แก่" ใช้นำหน้ำคำทีเ่ ป็นฝำ่ ยรับอำกำร เช่น ครูให้รำงวัลแก่นกั เรียน
"แด่" ใช้แทนตำว่ำ "แก่" ในทีเ่ คำรพ เช่น นักเรียนมอบพวงมำลัยแด่อำจำรย์
"แต่" ใช้ในควำมหมำยว่ำ จำก ตัง้ แต่ เฉพำะ เช่น เขำมำแต่บำ้ น
"ต่อ" ใช้นำหน้ำแสดงควำมเกีย่ วข้องกัน ติดต่อกัน เฉพำะหน้ำถัดไป เทียบจำนวน เป็นต้น เช่น เขำยื่น
คำร้องต่อศำล
คำบุพบท เป็นคำทีใ่ ช้หน้ำคำนำม คำสรรพนำม หรือคำกริยำสภำวมำลำ เพื่อแสดง
ควำมสัมพันธ์ของคำ และประโยคทีอ่ ยู่หลังคำบุพบทว่ำมีควำมเกีย่ วข้องกับคำหรือประโยคทีอ่ ยู่ขำ้ งหน้ำ
อย่ำงไร เช่น ลูกชำยของนำยแดงเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ลูกสำวของนำยดำเรียนเก่ง
ครูทำงำนเพื่อนักเรียน เขำเลีย้ งนกเขำสำหรับฟงั เสียงขัน
ข้อสังเกตกำรใช้คำบุพบท
๑. คำบุพบทต้องนำหน้ำคำนำม คำสรรพนำม หรือคำกริยำสภำวมำลำ เช่น
เขำมุ่งหน้ำสู่เรือน ป้ำกินข้ำวด้วยมือ

ทุกคนควรซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่

๒. คำบุพบทสำมำรถละได้ และควำมหมำยยังคงเดิม เช่น เขำเป็นลูกฉัน ( เขำเป็นลูกของฉัน )
แม่ให้เงินลูก ( แม่ให้เงินแก่ลูก ) ครูคนนี้เชีย่ วชำญภำษำไทยมำก ( ครูคนนี้เชีย่ วชำญทำงภำษำไทย
มำก )

ชนิดของคำ

๓. ถ้ำไม่มคี ำนำม หรือคำสรรพนำมตำมหลัง คำนัน้ จะเป็นคำวิเศษณ์ เช่น เธออยู่ใน พ่อยืนอยู่รมิ
เขำนังหน้
่ ำ ใครมำก่อน ฉันอยู่ใกล้แค่น้เี อง
ตำแหน่ งของคำบุพบท ตำแหน่งของคำบุพบท เป็นคำทีใ่ ช้นำหน้ำคำอื่นหรือประโยค เพื่อให้
รูว้ ำ่ คำ หรือประโยคทีอ่ ยู่หลังคำบุพบท มีควำมสัมพันธ์กบั คำหรือประโยคข้ำงหน้ำ ดังนัน้ คำบุพบทจะอยู่
หน้ำคำต่ำงๆ ดังนี้
๑. นำหน้ำคำนำม เขำเขียนจดหมำยด้วยปำกกำ

เขำอยู่ทบ่ี ำ้ นของฉัน

๒. นำหน้ำคำสรรพนำม เขำอยูก่ บั ฉันตลอดเวลำ เขำพูดกับท่ำนเมือ่ คืนนี้แล้ว
๓. นำหน้ำคำกริยำ เขำเห็นแก่กนิ
๔. นำหน้ำคำวิเศษณ์ เขำวิง่ มำโดยเร็ว

โต๊ะตัวนี้จดั สำหรับอภิปรำยคืนนี้
เธอกล่ำวโดยซื่อ

คำสันธำน
คำสันธำน คือ คำทีท่ ำหน้ำทีเ่ ชือ่ มคำกับคำ เชือ่ มประโยคกับประโยค เชือ่ มข้อควำมกับ
ข้อควำม หรือข้อควำมให้สละสลวย มี ๔ ชนิด คือ
๑.เชื่อมใจควำมที่คล้อยตำมกัน ได้แก่คำว่ำ กับ และ , ทัง้ …และ , ทัง้ …ก็ , ครัน้ …ก็ ,
ครัน้ …จึง , พอ…ก็ ตัวอย่ำงเช่น
พออ่ำนหนังสือเสร็จก็เข้ำนอน
พ่อและแม่ทำงำนเพือ่ ลูก
ฉันชอบทัง้ ทะเลและน้ ำตก
ครัน้ ได้เวลำเธอจึงไปขึน้ เครื่องบิน
๒.เชื่อมใจควำมที่ขดั แย้งกัน ได้แก่คำว่ำ แต่ , แต่วำ่ , ถึง…ก็ , กว่ำ…ก็ ตัวอย่ำงเช่น
กว่ำตำรวจจะมำคนร้ำยก็หนีไปแล้ว
เขำอยำกมีเงินแต่ไม่ทำงำน
ถึงเขำจะโกรธแต่ฉนั ก็ไม่กลัว
เธอไม่สวยแต่วำ่ นิสยั ดี
๓.เชื่อมใจควำมเป็ นเหตุเป็ นผลกัน ได้แก่คำว่ำ จึง , เพรำะ…จึง , เพรำะฉะนัน้ …จึง
ตัวอย่ำงเช่น

ชนิดของคำ

เขำวิง่ เร็วจึงหกล้ม ฉันกลัวรถติดเพรำะฉะนัน้ ฉันจึงออกจำกบ้ำนแต่เช้ำ
เพรำะเธอเรียนดีครูจงึ รัก เขำไว้ใจเรำให้ทำงำนนี้เพรำะฉะนัน้ เรำจะเหลวไหลไม่ได้
๔.เชื่อมใจควำมให้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง ได้แก่คำว่ำ หรือ หรือไม่ก็ , ไม่เช่นนัน้ ,
มิฉะนัน้ ตัวอย่ำงเช่น
เธอต้องทำงำนมิฉะนัน้ เธอจะถูกไล่ออก
ไม่เธอก็ฉนั ต้องกวำดบ้ำน
นักเรียนจะทำกำรบ้ำนหรือไม่กอ็ ำ่ นหนังสือ
คุณจะทำนข้ำวหรือก๋วยเตีย๋ ว
คำอุทำน
คำอุทำน คือ คำทีเ่ ปล่งออกมำเพือ่ แสดงอำรมณ์หรือควำมรูส้ กึ ของผูพ้ ูด มักจะเป็นคำทีไ่ ม่มี
ควำมหมำย แต่เน้นควำมรูส้ กึ และอำรมณ์ของผูพ้ ูด เสียงทีเ่ ปล่งออกมำเป็นคำอุทำนนี้
แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ
๑. เป็นคำ เช่น โอ๊ย ว้ำย แหม โถ เป็นต้น
๒. เป็นวลี เช่น พุทโธ่เอ๋ย คุณพระช่วย ตำยล่ะว้ำ เป็นต้น
๓. เป็นประโยค เช่น ไฟไหม้เจ้ำข้ำ เฮ้ยป้ำถูกรถชน เป็นต้น
คำอุทำนแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๑. อุทำนบอกอำกำร ใช้เปล่งเสียงเพื่อบอกอำกำรและควำมรูส้ กึ ต่ำงๆ ของผูพ้ ูด เช่น
ร้องเรียก หรือบอกเพือ่ ให้รสู้ กึ ตัว ( แน่ะ เฮ้ โว้ย ) โกรธเคือง (ชิชะ ปดั โธ่ ) ตกใจ ( ตำยจริง ว้ำย)
สงสำร ( อนิจจำ โถ) โล่งใจ ( เฮ่อ เฮอ ) ขุน่ เคือง ( อุวะ แล้วกัน ) ทักท้วง( ฮ่ำ ไฮ้ ) เยำะเย้ย (หนอย
ชะ ) ประหม่ำ (เอ่อ อ้ำ ) ชักชวน (น่ำ นะ)
๒. อุทำนเสริ มบท คือ คำพูดเสริมขึน้ มำโดยไม่มคี วำมหมำย อำจอยูห่ น้ำคำ หลังคำหรือ
แทรกกลำงคำ เพื่อเน้นควำมหมำย ของคำทีจ่ ะพูดให้ชดั เจนขึน้ เช่น อำบน้ ำอำบท่ำ ลืมหูลมื ตำ กินน้ ำ
กินท่ำ ถ้ำเนื้อควำมมีควำมหมำยในทำงเดียวกัน เช่น ไม่ดไู ม่แล ร้องรำทำเพลง เรำเรียกคำเหล่ำนี้วำ่
คำซ้อน
***************

