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หนงัสอืเรยีนสาระความรู้พ ืน้ฐาน  

รายวชิาเลอืก 

ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

รหสัวชิา  พท33002 

หลักภาษาไทย 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวดัเชียงใหม่ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ห้ามจาํหน่าย 

หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน 

ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน กศน.จงัหวดัเชียงใหม่ 



ก 
 

คํานํา 
 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชาหลักภาษาไทย รหัสวิชา พท33002 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้ อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจง่ายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 

คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเรียนรายวิชาหลักภาษาไทย รหัสวิชา พท33002  เล่มน้ีจะเป็น
สื่อที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 
 
 
 
           คณะผู้จัดทํา 
                 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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คําอธิบายรายวิชา พท33002 หลักภาษาไทย 

สาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 4 หน่วยกิต (160 ช่ัวโมง) 

 
มาตรฐานท่ี 2.1 มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 
 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องต่อไปนี ้
 

ศึกษาหลักภาษาไทยเร่ืองเสียงและอักษรไทย คําและการประกอบคํา การสังเกตลักษณะคําไทยแท้
และคําที่มาจากภาษาอื่น เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจหลักภาษาไทย สามารถนําความรู้ไปใช้วิเคราะห์ 
การใช้ภาษา ได้อย่างถูกต้อง อันจะนําไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ระบบเสียงในภาษาไทย อวัยวะที่เปล่งเสียงพูด ชนิดของเสียงพูด ประวัติความเป็นมาของอักษรไทย 
สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ คําและการประกอบคํา คือ คํา คํามูล คําประสม คําซ้ํา คําซ้อน คําสมาส ลักษณะ
คําไทยแท้ คําบาลี-สันสกฤต คําเขมร และคําภาษาอ่ืน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

การสังเกต จากการอธิบายความหมาย ลักษณะของระบบเสียงในภาษาและอักษรไทย การเขียนสะกด
คําได้ถูกต้อง บอกวิธีการประกอบคํา แยกประเภทของคําชนิดต่างๆ ได้ ตรวจใบงาน ตรวจแบบฝึกหัด การทํา
แบบทดสอบในเรื่องต่างๆ 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา พท33002 หลักภาษาไทย 

สาระการเรียนรู้ความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 4 หน่วยกิต (160 ช่ัวโมง) 

 
มาตรฐานท่ี 2.1 มีความรู้ความเข้าใจและทกัษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน (ชั่วโมง) 
1 ระบบเสียงในภาษาไทย มีความเข้าใจในธรรมชาติ

ของเน้ือหา 
1. อวัยวะที่เปล่งเสียงพูด 
2. ชนิดของเสียงพูด 

16 
16 

2 อักษรไทย 
 

1. เข้าใจความสําคัญของ
อักษรไทย 
2. เขียนสะกดคําได้ถูกต้อง
ตามอักขระวิธี 

ประวัติความเป็นมาของ
อักษรไทย 
- สระ 
- พยัญชนะ 
- วรรณยุกต์ 

24 
 

3 คําและการประกอบคํา บอกวิธีการสร้างคําไทยได้ 1. คํา 
2. คํามูล 
3. คําประสม 
4. คําซ้อน 
5. คําซ้ํา 
6. คําสมาส 

8 
8 
8 
8 
8 
24 

4 คําไทยแท้และคําที่มา
จากภาษาอ่ืน 

อธิบายลักษณะคําไทยแท้
และคําที่มาจากภาษาอ่ืน 

1. คําไทยแท ้
2. คําบาล-ีสันสกฤต 
3. คําเขมร 
4. คําที่มาจากภาษาอ่ืน 

8 
16 
8 
8 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 
บทท่ี 1 ระบบเสียงในภาษาไทย 
สาระสาํคญั 
 ร่างกายที่มนุษย์ใช้ในการออกเสียงพูดตามหลักชีววิทยา มนุษย์ไม่ได้มีอวัยวะชุดใดชุดหน่ึงที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือไว้ใช้ในการออกเสียงพูดเพียงอย่างเดียว อวัยวะที่เราใช้พูดมีลักษณะเหมือนกันทุกคนและทํางานใน
ลักษณะเดียวกัน ใครก็สามารถออกเสียงที่เป็นภาษาของมนุษย์ได้แต่อาจจะจํากัดในขอบเขตของอายุ อวัยวะท่ี
ใช้ในการออกเสียงของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็นระบบ คือ ระบบหายใจ ระบบการเกิดเสียง และระบบการ
เปล่งเสียง ซึ่งเป็นระบบที่สําคัญในการออกเสียงในภาษาไทย 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติของการพูด 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนท่ี 1 อวัยวะสําคัญในการออกเสียง 
  เรื่องที่ 1.1 ระบบหายใจ (Respiratory System) 
  เรื่องที่ 1.2 ระบบการเกิดเสียง (Phonatory System) 
  เรื่องที่ 1.3 ระบบการเปล่งเสียง (Articulatory System) 
 ตอนท่ี 2 ชนิดของเสียงพูด 
  เรื่องที่ 2.1 เสยีงและการวัดระดับของคล่ืนเสียง 
  เรื่องที่ 2.2 ความสําคัญของเสียง การฝึกพูด 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 1 
 2. ชมตัวอย่างเร่ืองอวัยวะที่สําคัญในการออกเสียงจาก DVD/VCD หรือสือ่ออนไลน์ 
 3. ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 4. แบบบันทึกผลการเรียนรู ้
สื่อประกอบการเรียน 
 1. เอกสารการเรียนรู้บทที่ 1 
 2. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (ถ้ามี) 
 3. สื่อ DVD/VCD 
ประเมินผล 
 1. แบบบันทึกผลการเรียนรู ้
 2. แบบทดสอบท้ายบท 
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บทที่ 1 
ระบบเสียงในภาษาไทย 

ตอนท่ี 1 อวัยวะท่ีสําคัญในการออกเสียง 
 

เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาน้ันเป็นเสียงที่ผลิตขึ้นโดยอวัยวะชุดหน่ึงของร่างกายโดยเฉพาะ แต่สิ่งที่
น่าสนใจคือ มนุษย์ไม่ได้มีอวัยวะชุดใดชุดหน่ึงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือไว้ใช้ในการออกเสียงพูดโดยเฉพาะแต่เพียง
อย่างเดียว อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายที่มนุษย์ใช้ในการออกเสียงพูดในภาษาน้ันมีหน้าที่หลักทางชีววิทยา เพ่ือ
ทําหน้าที่สําคัญต่างๆ ในการดํารงอยู่ของร่างกายทั้งสิ้น เช่น การหายใจ, การเคี้ยวอาหาร, การกลืน,การอม แต่
การที่อวัยวะเหล่าน้ันมาทําหน้าที่ในการออกเสียงพูดเป็นเพียงหน้าที่รอง หรือหน้าที่โดยอ้อมของอวัยวะ
เหล่าน้ัน คือ ใช้ระบบการทํางานต่าง ๆ อยู่ แล้วดัดแปลงการทํางานเหล่าน้ันให้เหมาะสมจนเกิดเป็นภาษาพูด
ขึ้นมาหมายความว่า การพูดได้พัฒนาขึ้นภายหลังแต่ก็มีคนบางกลุ่มไม่เช่ือความคิดดังกล่าว จึงพยายามค้นคว้า
หาข้อคัดค้านว่าการพูดกับการกินน้ันเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กัน โดยทั่วไปอวัยวะที่เราใช้พูดมีลักษณะเหมือนกันทุก
คน และทํางานในลักษณะเดียวกัน ผลที่ตามมาคือใครก็สามารถออกเสียงที่เป็นภาษาของมนุษย์ได้อย่างไม่
ยุ่งยาก เพียงแต่อาจจะจํากัดในขอบเขตของอายุ เช่น การที่เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาที่ตนเข้าไปอยู่ในสังคมน้ันๆ 
ได้ดี เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่ต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาใหม่ของผู้ใหญ่จะ
ประสบกับความยากลําบากกว่าเด็ก การพัฒนาทางภาษาของเด็กๆ จะเลียนเสียงผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขา โดยเด็ก
จะเลือกออกเสียงที่เหมาะสมกับตัวเอง เมื่อเด็กพ้นจากวัยรุ่นความสามารถทางภาษาจะน้อยลง นอกจากน้ี
อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงของแต่ละบุคคลน้ันยังมีขนาดไม่เท่ากันอีกด้วย เสียงพูดของคนเรามีความแตกต่าง
กัน เราจึงสามารถจําเสียงพูด และวิธีการพูดของคนที่คุ้นเคยกันได้ นักภาษาศาสตร์เห็นว่า เสียงพูดเป็นภาษาที่
สมบูรณ์ที่สุด และมีคุณสมบัติที่จะอธิบายได้ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ นักภาษาศาสตร์จึงให้ความสนใจ
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงพูดอย่างกว้างขวาง 

อวัยวะที่เข้ามาเก่ียวข้องในการออกเสียงของมนุษย์มีมากกว่าครึ่งหน่ึงของร่างกาย ต้ังแต่ ศีรษะถึงช่อง
ท้อง อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงน้ี สามารถแบ่งออกเป็นระบบที่สําคัญ 3 ระบบ คือ 

1. ระบบหายใจ (Respiratory System) 
2. ระบบการเกิดเสียง (Phonatory System) 
3. ระบบการเปล่งเสียง (Articulatory System) 
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เรื่องท่ี 1.1 ระบบการหายใจ (Respiratory System) 
ระบบหายใจ (Respiratory System) ที่ต้ังของระบบน้ีอยู่ในช่วงอก (thorax) หมายถึง กระบังลม 

(diaphragm) ปอด (lungs) และหลอดลม (trachea , windpipe)  
ปอด (lungs) เป็นอวัยวะที่สําคัญในการผลิตเสียงพูด เป็นต้นกําเนิดใหญ่ของพลังงานท่ีทําให้เกิดเสียง 

บริเวณใต้ปอดจะเป็นกระบังลม ซึ่งมีลักษณะคล้ายโคมหรือฝาชีควํ่า ตัวปอดเองเคล่ือนไหวไม่ได้แต่เน้ือเย่ือของ
ปอดยืดหยุ่นได้ด้วยการทํางานของอวัยวะอ่ืน ๆ เช่น กล้ามเน้ือระหว่างกระดูกซี่โครง และกระบังลม ในการ
หายใจเข้าออก เมื่อหายใจเข้าอากาศก็จะเข้าไปสู่ปอดทําให้ปอดขยายตัว แต่พอหายใจออกอากาศในปอดก็มี
น้อยทําให้ปอดหดตัว ในการพูดเป็นการบังคับให้ลมออกจากปอดเป็นช่วง ๆ 

หลอดลม (trachea) เป็นหลอดยาวที่มีความอ่อนน่ิม เป็นช่องทางเดินของอากาศที่เช่ือมโยงระหว่าง
กล่องเสียงไปยังปอด โดยการเช่ือมโยงของท่อเล็กๆ ในปอดขณะที่มีการกินอาหารหรือการกลืนอาหาร ช่อง
ทางเข้าหลอดลมจะถูกปิดโดยลิ้นปิดเปิดกล่องเสียง (epiglottis) ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการสําลัก  
อันเน่ืองมาจากอาหารตกลงไปในหลอดลมได้ 

 
 

เรื่องท่ี 1.2 ระบบการเกิดเสียง (Phonatory System) 
ระบบการเกิดเสียง (Phonatory System) ที่ต้ังของระบบน้ีอยู่ที่ลําคอ หมายถึง กล่องเสียงและ

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกล่องเสียง เช่น เส้นเสียง 
กล่องเสียง (larynx) เป็นอวัยวะที่อยู่ตอนบนสุดของหลอดลม มีความซับซ้อน ภายในตัวกล่องเสียง 

ประกอบด้วยกระดูกอ่อนหลายช้ินจัดตัวเรียงกันอยู่ในลักษณะช่วงบนกว้าง ช่วงล่างแคบ ยึดติดกันโดยเอ็น 
พังผืด กล้ามเน้ือ และข้อต่อ กระดูกช้ินสําคัญๆ ที่ประกอบกันเป็นกล่องเสียงมี 4 ช้ิน คือ 

- Hyoid bone เป็นกระดูกที่อยู่บนสุดของกล่องเสียงและเป็นที่เกาะของกล้ามเน้ือลิ้นปิด-เปิดกล่อง
เสียง 

- Thyroid cartilage อยู่ทางด้านหน้า ส่วนหน่ึง คือ บริเวณที่เรียกว่า ลูกกระเดือก (Adam’s apple) 
- Cricoid cartilage เป็นกระดูกอ่อนที่เล็กแต่หนาและแข็งแรงมาก อยู่ในระดับที่ตํ่าที่สุดของกล่อง

เสียง ทําหน้าที่เป็นฐานของกล่องเสียง 
- Arytenoid cartilage เป็นกระดูกอ่อนช้ินเล็กๆ 2 ช้ิน รูปร่างคล้ายปีรามิด อยู่ติดกับผิวด้านหลัง

ตอนบนของ Cricoid cartilage ภายในกล่องเสียงจะมีอวัยวะที่ทําหน้าที่สําคัญมากในการพูด คือ เส้นเสียง
(vocal cord) วางพาดอยู่ เส้นเสียงมีลักษณะเป็นกล้ามเน้ือคู่พิเศษ ซึ่งประกอบด้วยแผ่นเน้ือเย่ือ (tissue) และ
เอ็นขนาดของเส้นเสียงน้ีจะแตกต่างกันตามอายุ เพศ และพัฒนาการทางกายภาพของแต่ละบุคคลอีกด้วย โดย
ปกติเด็กและผู้หญิงจะมีเส้นเสียงที่สั้นและเล็กกว่าผู้ชาย โดยทั่วไปเสียงเด็กจะสูงกว่าเสียงผู้หญิงและเสียงผู้หญิง
จะสูงกว่าเสียงผู้ชาย 
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เรื่องท่ี 1.3 ระบบการเปล่งเสียง (Articulatory System) 
3. ระบบการเปล่งเสียง (Articulatory System) ที่ต้ัง ของระบบน้ีอยู่ส่วนศีรษะ หมายถึง ช่องปาก

และส่วนต่าง ๆ ภายในช่องปาก (Oral Cavity) และช่องจมูก (Nasal Cavity) 
ช่องปากและส่วนต่างๆ ภายในช่องปาก 
ริมฝีปากท้ังสอง (lips) ริมฝีปากมีหน้าที่ในการปิดช่องปากในขณะที่กําลังทําเสียงพยัญชนะอยู่ 

ริมฝีปากทั้งสองน้ีอาจอยู่ในลักษณะ “ริมฝีปากห่อกลม” ขณะกําลังออกเสียงพยัญชนะบางตัว เมื่อใดก็ตามที่มี
การใช้ริมฝีปากทั้งสองเป็นฐานกรณ์ เราจะเรียกเสียงน้ันว่า bilabial sound 

ฟัน (teeth) เป็นอวัยวะอีกช้ินหน่ึงที่มีบทบาทในการทําให้เกิดเสียงพูด เสียงที่เกิดที่ฐานฟันเรียกว่า 
dental sound ส่วนมากในการทําให้เกิดเสียงในภาษาน้ัน ฟันบนจะมีบทบาทกว่าฟันล่าง 

ลิ้น (tongue) เป็นอวัยวะออกเสียงที่มีความอ่อนพลิ้วมากที่สุด ในบรรดาอวัยวะออกเสียงทั้งหมด
เน่ืองจากลิ้นเป็นอวัยวะท่ีมีความยืดหยุ่นตัวสูง จึงทําให้ลิ้นเป็นต้นกําเนิดเสียงพูดจํานวนมาก ทั้งน้ีก็เน่ืองจาก
การใช้ตําแหน่งต่าง ๆ และการจัดตัวท่าต่าง ๆ ของลิ้นน่ันเอง 

ปุ่มเหงือก (alveolar) คือ ส่วนที่อยู่ต่อจากฟันบน 
เพดานแข็ง (palate) คือ ส่วนที่เริ่มต้นจากปลายสุดของปุ่มเหงือกมายังส่วนต้นของเพดานอ่อน 
เพดานอ่อน (soft palate, velar) คือ ส่วนของเพดานปากที่อยู่ต่อจากเพดานแข็ง เพดานอ่อน

สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ ถ้าเพดานอ่อนลดระดับลงมา ก็จะทําให้มีช่องทางของอากาศออกสู่โพรงจมูก ทําให้เกิด 
เสียงนาสิก (nasal sound) แต่ถ้าเพดานอ่อนยกตัวขึ้นไปปิดก้ันทางเดินของอากาศที่จะเข้าสู่โพรงจมูกทําให้
อากาศระบายออกทางช่องปากได้ทางเดียว ทําให้เกิดเป็นเสียงพยัญชนะที่เรียกว่า เสียงช่องปาก(oral sound) 
และถ้ามีลมระบายออกทางปากและจมูกพร้อม ๆ กัน ก็อาจเกิดเป็นพยัญชนะหรือสระแบบท่ีมีเสียงขึ้นจมูก 
(nasalized sound) เสียงเกิดการเคลื่อนตัวของลิ้นส่วนหลังสู่เพดานเรียกว่า velar sound ส่วนปลายสุดของ
เพดานอ่อนที่เป็นต่ิงห้อยลงมาคือ ลิ้นไก่ (uvula) และเสียงที่ลิ้นไก่ทําหน้าที่เป็นส่วนฐานกรณ์จะมีช่ือว่า uvular 
sound 

ช่องจมูก (nasal cavity) คุณสมบัติหรือลักษณะของเสียงพูดที่เกิดขึ้น จะแปรผันไปตามการปิดเปิด
ของช่องทางออกของอากาศที่จะออกส ู ่โพรงจมูกซึ่ง เป็นผลมาจากการยกข้ึนหรือเลื่อนลงของเพดานอ่อน 
 
 

ตอนท่ี 2 ชนิดของเสียงพูด 
 

เรื่องที่ 2.1 เสียงและการวัดระดับของคลื่นเสียง 
เสียง 
เสียงที่ได้ยินเกิดจากการเดินทางของเสียงผ่านตัวกลางทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นเสียง

(waveform) และแสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยจะเปลี่ยนขนาด (amplitude) หรือความถ่ี
(frequency) ของการสั่นสะเทือนตามระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
การวัดระดับของคลื่นเสียง มีหน่วยวัดที่เก่ียวข้อง 2 หน่วยคือ เดซิเบล (Decibel) เป็นหน่วย 

วัดความดังของเสียง เฮิรตซ์ (Hertz) เป็นหน่วยวัดจํานวนรอบการแกว่งของคลื่นเสียงในหน่ึงวินาที คือใช้ 
วัดความถ่ีของเสียง 
ระดับความดังและชนิดของ 
เสียงความดัง (เดซิเบล) 

ชนิดของเสียง 

0 เสียงที่แผ่วเบาที่สุดที่หูมนุษย์ได้ยิน 
30 เสียงกระซิบ หรือเสียงในห้องสมุดที่เงียบ 
60 เสียงพูดคุยตามปกติ เสียงจักรเย็บผ้า หรือเคร่ืองพิมพ์ดีด 
85 เสียงตะโกนข้ามเขาหรือในพ้ืนที่โล่ง เพ่ือให้ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมา 
90 เสียงเครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรในโรงงาน หรือเสียงรถบรรทุก  

(ไม่ควรได้ยินเกินวันละ 8 ชม.) 
100 เสียงเลื่อยไฟฟ้า หรือเคร่ืองเจาะ (ไม่ควรได้ยินเกินวันละ 2 ชม.) 
115 เสียงระเบิดหิน เสียงในคอนเสิร์ตร็อค หรือเสียงแตรรถยนต์ 

(ไม่ควรได้ยินเกินวันละ 15 นาที) 
140 เสียงยิงปืน เสียงเครื่องบินเจ็ท ซึ่งเป็นเสียงที่ทําให้เกิดอาการปวดหู 

และอาจทําใหหู้เสื่อมได้ แม้จะได้ยินเพียงคร้ังเดียว ดังน้ันจะต้องสวม
อุปกรณ์ป้องกันหูเสมอ 

 
เสียงในภาษาไทย มี 3 ชนิด คือ 

1.) เสียงสระ หรือเสียงแท้ 
2.) เสียงพยัญชนะ หรือเสียงแปร และ 
3.) เสียงวรรณยุกต์ หรือเสียงดนตรี 

1.) เสียงสระ หรือเสียงแท้ คือ เสียงที่เปล่งออกมาจากลําคอโดยตรง ไมถู่กสกัดก้ันด้วยอวัยวะส่วน 
ใดในปาก แล้วเกิดเสียงก้องกังวาน และออกเสียงได้ยาวนาน ซึ่งเสียงสระในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 

- สระเด่ียว มีจํานวน 18 เสียง โดยสระเด่ียว แบ่งออกเป็น 
สระเสียงสั้น (รัสสระ) ได้แก่ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ 
สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ได้แก่ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ 

- สระประสม มีจํานวน 6 เสียง โดยสระประสม แบ่งออกเป็น 
สระเสียงสั้น (รัสสระ) ได้แก่ 
เอียะ เกิดจากการประสมของ สระอิ + สระอะ 
เอือะ เกิดจากการประสมของ สระอึ + สระอะ 
อัวะ เกิดจากการประสมของ สระอุ + สระอะ 

- สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ได้แก่ 
เอีย เกิดจากการประสมของ สระอี + สระอา 
เอือ เกิดจากการประสมของ สระอื + สระอา 
อัว เกิดจากการประสมของ สระอู + สระอา 
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เรื่องท่ี 2.2 ความสําคญัของเสียง การฝึกพูด 
เสียงมีความสําคัญมากอย่างหน่ึงในการกระตุ้นให้คนเรามีการเจริญเติบโตตามปกติ นับต้ังแต่แรกเกิด

เด็กที่หูหนวกแต่กําเนิดจะมีความพิการทั้งทางร่างกายและสมอง จนไม่สามารถอยู่ในสังคมปกติได้คนที่เกิด 
มาตาบอดท้ัง 2 ข้าง แต่หูได้ยินปกติจะมีความเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสมอง อยู่ในสังคมได้ บางคนมี
ความสามารถเป็นพิเศษมากกว่าคนสายตาปกติ เราคงเคยได้เห็นและได้ฟังวงดนตรีคนตาบอดซึ่งสามารถเล่นได้
ทั้งดนตรีไทยและสากลได้ไพเราะมาก คนตาบอดอ่านหนังสือได้โดยใช้น้ิวมือสัมผัสอักษรพิเศษคือ อักษรเบรลล์ 
(Braille) คนที่หูหนวกแต่กําเนิดจะไม่สามารถปฏิบัติในสิ่งที่กล่าวได้โดยเฉพาะคนหูหนวกและเป็นใบ้บางครั้ง
แม้แต่ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้ 

ได้มีการศึกษาและเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการได้ยินเสียงของเด็ก เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญอย่างมากต่อ
การเจริญเติบโตทางสมองของเด็กรวมทั้งพฤติกรรมทุกๆ ชนิดที่จะพัฒนาตามมา เช่นการน่ังการเดินการกิน
อาหาร รวมท้ังอารมณ์และความเฉลียวฉลาด การพูดของเด็กจะพัฒนาขึ้นมาได้ต่อเมื่อเด็กจะต้องได้ยินเสียงพูด
ก่อนเท่าน้ัน เด็กหูหนวกจึงไม่สามารถพูดได้และเป็นใบ้ ไม่สามารถติดต่อสื่อความหมายกับคนอ่ืนโดยการพูดได้ 
มนุษย์เราจัดอยู่ในสัตว์ช้ันสูงสุด แยกจากสัตว์ช้ันอ่ืนๆ ได้ เน่ืองจากการท่ีสามารถพูดติดต่อกันได้น้ีเอง จึงเป็น
เรื่องสําคัญมากที่จะต้องวินิจฉัยให้ได้โดยเร็วที่สุดนับแต่เด็กแรกเกิดว่ามีความพิการทางการได้ยินหรือไม่ คือ หู
ตึงหรือหูหนวกหรือไม่ ถ้ามีเป็นประเภทไหน และมากน้อยเพียงใดเพ่ือจะได้เริ่มให้การช่วยเหลือ ตามข้ันตอน
โดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมเท่าที่ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันน้ีจะช่วยเหลือได้ โดยมุ่งช่วยเหลือให้
เด็กมีการได้ยินและฝึกพูดโดยเร็ว 
 
การผิดปกติของการพูด 

เด็กที่พูดช้ากว่าปกติ พูดไม่ชัด หรือพูดไม่ได้เลยน้ัน คนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าเกิดจากความพิการ
หรือไม่สมประกอบของอวัยวะที่เก่ียวกับการพูด ที่จริงแล้วสาเหตุสําคัญน้ันคือ หูตึง หรือหูหนวก (เด็กไม่ได้ยิน
เสียงเลย) ในรายที่หูหนวกไม่สามารถพูดได้หรือเป็นใบ้ ถ้าหูตึงมากจะได้ยินเสียงบ้างแต่ไม่มากนักพูดได้ไม่ชัด
หรือพูดผิดปกติ หรือพูดได้ด้วยความยากลําบากและออกเสียงได้ไม่ชัดเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1.1 
 

 ให้ผู้เรียนสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับอวัยวะที่สําคัญในการออกเสียงและชนิดของเสียงพูดลงในแบบ
บันทึกผลการเรียนรู้ 
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 1 
 

คําสั่ง จงตอบคําถามต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 
1. เสียงเกิดจากอะไรเป็นสําคัญ 
 ก. ลมจากปอดผ่านลําคอ 

ข. ลมจากปากผ่านสายเสียง 
ค. ลมจากปอดผ่านสายเสียง 
ง. ลมจากปอดผ่านช่องปาก 
 

2. ข้อใดคือที่ต้ังของระบบการเกิดเสียง 
 ก. ลิ้น 
 ข. ลําคอ 
 ค. หลอดลม 
 ง. ริมฝีปาก 
 

3. อวัยวะใดเป็นแหล่งเริ่มต้นของเสียงพูด 
ก. ปอด 
ข. หลอดลม 
ค. กะบังลม 
ง. กล่องเสียง 
 

4. อวัยวะในข้อใดมีหน้าที่ทําเสียงพูดอย่างเดียว ไม่ได้ มีสว่นในการดํารงชีวิตประจําวัน 
ก. ฟัน 
ข. ลิ้น 
ค. ริมฝีปาก 
ง. สายเสียง 
 

5. อวัยวะใดที่มีความสําคัญในการผลิตเสียงพูด 
 ก. ฟัน 
 ข. ปอด 
 ค. หลอดลม 
 ง. ปุ่มเหงือก 
 

6. เสียงพูดในภาษาไทยมีชนิดใดบ้าง 
ก. เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง เสียงนาสิก 
ข. เสียงก้อง เสียงไม่ก้อง เสียงเสียดแทรก 
ค. เสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ 
ง. เสียงสระ เสยีงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์ เสียงนาสิก 
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7. เสียงพูดคุยปกติ จะมีระดับความดังเท่าใด 
 ก. 60  เดซิเบล  
 ข. 50  เดซิเบล 
 ค. 40  เดซิเบล 
 ง. 30  เดซิเบล 
 

8. หน่วยที่ใช้วัดระดับความดังของเคลื่อนเสียงคือข้อใด 
 ก. วัตต์ 
 ข. ไมล ์
 ค. เฮิรตซ ์
 ง. เดซิเบล 
 

9. ข้อใดเปรียบเสมือนเสียงดนตรี 
 ก. เสียงวรรณยุกต์ 
 ข. เสียงพยัญชนะ 
 ค. เสียงสระ 
 ง. เสียงแท้ 
 

10. คําใดประสมสระเสียงเดียวกันทั้งหมด 
ก. กบ บน อร พิณ 
ข. แก่ง แช่ง แบ่ง เร่ง 
ค. ร่อน นอน กล้ํา เพลง 
ง. เพราะ ส่อง ชอล์ก ก๊อก 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 
บทท่ี 2 อักษรไทย 
สาระสาํคญั 
 ความเป็นมาของอักษรไทย สระและเสียงของสระในภาษาไทย ลักษณะเสียงพยัญชนะไทย และ
ลักษณะของเสียงในวรรณยุกต์ไทย 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนเข้าใจความสําคัญของอักษรไทย 
 2. ผู้เรียนเขียนสะกดคําได้ถูกต้องตามอักขระวิธี 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของอักษรไทย 
 ตอนที่ 2 สระในภาษาไทย 
 ตอนที่ 3 พยัญชนะไทย 
 ตอนที่ 4 วรรณยุกต์ไทย 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 2 
 2. ชม DVD/VCD หรือสื่อออนไลน์ เรื่องอักษรไทย 
 3. ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 4. แบบบันทึกผลการเรียนรู ้
สื่อประกอบการเรียน 
 1. เอกสารการเรียนรู้บทที่ 2 
 2. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (ถ้ามี) 
 3. สื่อ DVD/VCD 
ประเมินผล 
 1. แบบบันทึกผลการเรียนรู ้
 2. แบบทดสอบท้ายบท 
 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

บทที ่2 
อักษรไทย 

ตอนท่ี 1 ประวัติความเปน็มาของอักษรไทย 
จากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช พบว่า มีข้อความท่ีกล่าวถึงเร่ืองของตัวหนังสือไทยเอาไว้

ตอนหน่ึงว่า “เมื่อก่อนน้ีลายสือไทน้ีบ่มี 1205 ศกปีมะเมีย พ่อขุนรามคําแหงหาใคร่ใจ ในใจและใส่ลายสือไทน้ี 
ลายสือไทน้ีจึ่งมีเพ่ือขุนผู้น้ันใส่ไว้”ได้มีผู้สันนิษฐาน เรื่องตัวหนังสือไทยไว้หลายแง่มุม เช่นจารึกอักษรท่ีภาพ
ชาดกที่ผนังอุโมงวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย น่าจะเป็นตัวหนังสือที่มีมาก่อนตัวหนังสือจากศิลาจารึกของพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช และพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ปรับปรุงตัวหนังสือเก่าที่เคยมีมาแล้ว จัดวางสระเสียใหม่ 
คําว่าใส่อาจหมายถึง การกระทําเช่นน้ี แต่ก็สรุปได้ว่า แต่ก่อนไม่มีตัวหนังสือไทยแบบนี้ และเท่าที่ทราบยังไม่
เคยมีผู้ที่ทราบว่า มีตัวหนังสือไทยแบบอื่นใช้มาก่อนสมัยกรุงสุโขทัยไทยเราเป็นชาติที่เจริญเก่าแก่มาแต่โบราณ
กาล ได้มีการศึกษาค้นคว้ามาว่า ชาติไทยน้ัน เคยมีภูมิลําเนาอยู่ในดินแดนที่เป็นส่วนหน่ึงของประเทศจีนใน
ปัจจุบัน และเมื่อกาลเวลาผ่านไป มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่
ภาษาพูด คนไทยเราเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญ ที่เรายังคงไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงไปง่ายๆเหมือนเรื่องอ่ืน แม้ในปัจจุบัน 
คนที่พูดภาษา ซึ่งพอจะย้อนไปได้ว่า ต้นตอเป็นภาษาไทย มีอาศัยอยู่ทั่วไป ในดินแดนที่กว้างใหญ่ของจีน ใน
มณฑลอัสสัมของอินเดีย ในรัฐฉานตอนเหนือของพม่าในลาวทั้งหมด ในเวียดนามตอนเหนือ เรายังพอพูด พอ
ฟังเข้าใจกันได้ ในเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวันคําหลัก ๆ การสร้างรูปประโยค และไวยากรณ์ ยังคงอยู่ 

ภาษาจีนและภาษาไทย จัดเป็นภาษาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็นภาษาที่กําหนดเอาเสียงหน่ึง แทน
ความหมายหน่ึง จึงมีคําที่มีเสียงโดดเสียงเดียวอยู่เป็นอันมาก ทําให้ต้องมีคําอยู่เป็นจํานวนมาก จึงต้องอาศัย
การทําเสียงสูง เสียงตํ่า ให้มีความหมายแตกต่างกัน เพ่ือให้มีเสียงพอกับคําที่คิดขึ้น แต่ถึงกระน้ันก็ยังไม่
เพียงพอ จึงต้องมีคําผสมของเสียงหลายพยางค์ เพ่ิมเติมขึ้นอีก ความแตกต่างจากภาษาอ่ืนประการหน่ึงคือ เรา
มีเสียงวรรณยุกต์ สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์วรรณยุกต์ขึ้น 2 เสียง คือ เสียงเอก 
และเสียงโท ซึ่งเมื่อใช้ควบกับอักษรเสียงสูงและเสียงตํ่า หรือใช้อักษร “ห” นําอักษรเสียงตํ่าที่ไม่มีคู่อักษรเสียง
สูงแล้ว ก็สามารถผันเสียงได้ถึง 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา ภาษาจีนก็มีเสียงที่เป็น
วรรณยุกต์เหมือนกัน แต่ไม่มีเครื่องหมายเขียนในตัวหนังสือ เสียงวรรณยุกต์ของจีนน้ีบ้างก็ว่ามี 4 เสียง และ
สูงสุดถึง 8 เสียง ซึ่งเมื่อเทียบกับวรรณยุกต์ไทย ก็คงจะเป็นเสียง ที่เกิดจากวรรณยุกต์ผสมกับสระเสียงสั้นเสียง
ยาว ซึ่งทางไทยเราแยกเสียงออกไปในรูปสระ ภาษาจีนและภาษาไทย มีรูปประโยคที่เกิดจากการเอาคํามาเรียง
กันเป็นประโยค ข้อแตกต่างของไวยากรณ์ไทย ที่ไม่เหมือนของจีน ที่สําคัญคือคําคุณศัพท์ขยายนาม ภาษาไทย
เราเอาไว้หลังนาม แต่จีนเอาไว้หน้านาม เช่นเดียวกับภาษาอ่ืน ๆ คําวิเศษณ์ที่ประกอบกริยา ภาษาไทยเอาไว้
ตามหลังกริยา แต่ภาษาจีนมักไว้หน้ากริยา คําวิเศษณ์ที่ประกอบคุณศัพท์ ภาษาไทยเอาไว้หลังคุณศัพท์ แต่
ภาษาจีนเอาไว้หน้าคุณศัพท์ และลักษณะนาม ภาษาไทยจะไว้หลังนาม แต่ภาษาจีนเอาไว้หน้านาม 
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ตอนท่ี 2 สระในภาษาไทย 
สระ หมายถึง เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาตามหลักภาษาถือว่าพยัญชนะจําเป็นต้อง 

อาศัยสระจึงจะออกเสียงได้ 
 

รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูปดังนี ้
1.  ะ  เรียกว่า   วิสรรชนีย์ 
2.   ั  เรียกว่า   ไม้หันอากาศ หรือ ไม้ผัด 
3.   ็  เรียกว่า   ไม้ไต่คู้ 
4. า  เรียกว่า   ลากข้าง 
5.   ิ  เรียกว่า   พินทุ หรือ พิทุอิ 
6.   ่  เรียกว่า   ฝนทอง 
7. " เรียกว่า  ฟันหนู 
8.   ํ  เรียกว่า   นฤคหิต หรือ หยาดนํ้าค้าง 
9.   ุ  เรียกว่า   ตีนเหยียด 
10.   ู  เรียกว่า   ตีนคู้ 
11.  เ  เรียกว่า   ไม้หน้า 
12. ใ  เรียกว่า   ไม้ม้วน 
13.  ไ  เรียกว่า   ไม้มลาย 
14. โ  เรียกว่า   ไม้โอ 
15.  อ  เรียกว่า   ตัวออ 
16.  ย  เรียกว่า   ตัวยอ 
17.  ว  เรียกว่า   ตัววอ 
18.  ฤ  เรียกว่า   ตัว ฤ (รึ) 
19.  ฤๅ  เรียกว่า   ตัว ฤๅ (รือ) 
20.  ฦ  เรียกว่า   ตัว ฦ (ล)ึ ปัจจบัุนเลิกใช้แล้ว 
21.  ฦๅ  เรียกว่า   ตัว ฦๅ (ลือ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว 

 
เสียงสระในภาษาไทยมี 32 เสียง ดังนี ้
อะ  อา  อิ  อี  อึ  อื  อุ  อู 
เอะ  เอ  เเอะ  เเอ  เอียะ  เอีย เอือะ  เอือ 
อัวะ  อัว  โอะ  โอ  เอาะ  ออ  เออะ  เออ 
อํา ใอ  ไอ  เอา  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ 

 
เมื่อเวลาออกเสียงสระ เช่น อะ อา เอะ เอ เอียะ เอีย จะออกเสียงแตกต่างกัน บางตัวออกเสียงสั้นบาง

ตัวออกเสียงยาว บางตัวเหมือนมีสระสองเสียงกล้ํากัน ดังน้ัน จึงจัดแบ่งเสียงสระเป็นพวกใหญ่ ๆได้ 5 พวก
ด้วยกัน คือ 

สระเสียงสั้น ได้แก่ สระที่ออกเสียงสั้น คือ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ 
ฤ ฦ อํา ไอ ใอ เอา 

สระเสียงยาว ได้แก่ สระที่ออกเสียงยาว คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ 
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สระเด่ียว ได้แก่ สระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียว ไม่มีเสียงอ่ืนประสมมี 18 ตัวได้แก่ อะ อา 
อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ 

สระประสม คือ สระที่มีเสียงสระเด่ียว 2 ตัวประสมกัน มี 6 ตัวได้แก่ 
เอียะ เสียง อิ กับ อะ ประสมกัน 
เอีย เสียง อี กับ อา ประสมกัน 
เอือะ เสียง อึ กับ อะ ประสมกัน 
เอือ เสียง อื กับ อา ประสมกัน 
อัวะ เสียง อุ กับ อะ ประสมกัน 
อัว เสียง อู กับ อา ประสมกัน 

สระเกิน คือ สระที่มีเสียงซ้ํากับสระเด่ียว ต่างกันก็แต่ว่าสระเกินจะมีเสยีงพยัญชนะประสมหรือ 
สะกดอยู่ด้วย มี 8 ตัว ได้แก่ 

ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ (ร ึรือ ล ึลือ) มีเสยีงพยัญชนะ ร ล ประสมอยู่ 
อํา มีเสียง อะ และพยัญชนะ ม สะกด 
ใอ ไอ มีเสียง อะ และพยัญชนะ ย สะกด (คือ อัย) 
เอา มีเสียง อะ และพยัญชนะ ว สะกด 

 

การใชส้ระ 
1. สระอะ (-ะ) เขียนไว้หลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ันประสม

ด้วยสระอะ เช่น กะ จะ ปะ สระอา (-า) เขียนไว้หลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะจะออกเสียง
พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระอา เช่น มา กา ตา 

2. สระอิ (- ิ) เขียนไว้บนพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะนั้นประสมด้วย
สระอิ เช่น บิ สิ มิ 

3. สระอี (- ี) เขียนไว้บนพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ันประสมด้วย
สระอี เช่น ปี ดี มี 

4. สระอึ (- ึ) เขียนไว้บนพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ันประสมด้วย
สระอึ เช่น หึ สึ 

5. สระอื (- ื) เขียนไว้บนพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ันประสมด้วย
สระอื แต่การใช้สระอื ต้องมี อ มาประกอบด้วย เช่น มือ ถือ ลือ 

6. สระอุ (- ุ) เขียนไว้ใต้พยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ันประสมด้วย
สระอุ เช่น ผุ มุ ยุ 

7. สระอู (- ู) เขียนไว้ใต้พยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ันประสมด้วย
สระอู เช่น ดู รู งู 

8. สระเอะ (เ-ะ) เขียนไว้ทั้งหน้าและหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง
พยัญชนะน้ัน ประสมด้วยสระเอะ เช่น เละ เตะ เกะ 

9. สระเอ (เ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ันประสม
ด้วยสระเอ เช่น เก เซ เข 

10. สระแอะ (แ-ะ) เขียนไว้ทั้งหน้าและหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง
พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระแอะ เช่น และ แพะ แกะ 

11. สระแอ (แ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ัน
ประสมด้วยสระแอ เช่น แล แพ แก 
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12. สระเอียะ (เ- ียะ) เขียนไว้ทั้งหน้า บน และหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออก
เสียงพยัญชนะน้ันประสมด้วยสระเอียะ เช่น เผียะ เพียะ เกียะ 

13. สระเอีย (เ- ีย) เขียนไว้ทั้งหน้าและหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง
พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระเอีย เช่น เสีย เลีย เปีย 

14. สระเอือะ (เ- ือะ) เขียนไว้ทั้งหน้า บน และหลังพยัญชนะ 
15. สระเอือ (เ- ือ) เขียนไว้ทั้งหน้า บน และหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง

พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระเอือ เช่น เสือ เรือ เจือ 
16. สระอัวะ (- ัวะ) เขียนไว้บน และหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง

พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระอัวะ เช่น ผัวะ ยัวะ 
17. สระอัว (- ัว) เขียนไว้บน และหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะ

น้ันประสมด้วยสระอัว เช่น ตัว รัว หัว 
18. สระโอะ (โ-ะ) เขียนไว้หน้า และหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง

พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระโอะ เช่น โปะ โละ แต่ถ้ามีตัวสะกด จะตัดสระโอะออกเหลือแต่พยัญชนะต้นกับ
ตัวสะกด เรียกว่า สระโอะลดรูป เช่น คน รก จง 

19. สระโอ (โ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ัน
ประสมด้วยสระโอ เช่น โต โพ โท 

20. สระเอาะ (เ-าะ) เขียนไว้ทั้งหน้า และหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะจะออกเสียง
พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระเอาะ เช่น เลอะ เถอะ เจอะ 

21. สระออ (-อ) เขียนไว้หลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ัน
ประสมด้วยสระออ เช่น ขอ รอ พอ 

22. สระเออะ (เ-อะ) เขียนไว้ทั้งหน้า และหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะจะออกเสียง
พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระเออะ เช่น เลอะ เถอะ เจอะ 

23. สระเออ (เ-อ) เขียนไว้ทั้งหน้า และหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง
พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระเออ เช่น เจอ เธอ เรอ ถ้ามี ย สะกด จะตัด อ ออกแล้วตามด้วย ย เลย เช่น เขย 
เกย เฉย เรียกว่า สระเออลดรูป ถ้ามีตัวสะกดอ่ืนๆ ที่ไม่ใช้ ย จะเปลี่ยน อ เป็นสระอิ เช่น เกิด เลิก เงิน เรียกว่า 
สระเออเปลี่ยนรูป 

24. สระอํา (-ำ) เขียนไว้บนและหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะ
น้ันประสมด้วยสระอํา เช่น รํา ทํา จํา 

25. สระใอ (ใ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ัน
ประสมด้วยสระใอ มีทั้งหมด 20 คํา ได้แก่ ใกล้ ใคร ใคร่ ใจ ใช่ ใช้ ใด ใต้ ใน ใบ้ ใฝ่ ใย สะใภ้ ใส ใส่ ให้ ใหม่ 
ใหล ใหญ่ หลงใหล 

26. สระไอ (ไ-) เขียนไว้หน้าพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียงพยัญชนะน้ัน
ประสมด้วยสระไอ เช่น ไป ไซ ไส ใช้กับคําที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น ไกด์ ไมล์ สไลด์ ใช้กับคําที่มาจากภาษา
บาลีสันสกฤตที่แผลงสระอิเป็นสระไอ เช่น ตรี - ไตร ใช้กับคําที่มาจากภาษาเขมร เช่น สไบ 

27. สระเอา (เ-า) เขียนไว้หน้าและหลังพยัญชนะ เมื่อนํามาประสมกับพยัญชนะ จะออกเสียง
พยัญชนะน้ันประสมด้วยสระเอา เช่น เกา เผา เรา 
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ตอนท่ี 3 พยัญชนะไทย 
พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 รูป 

ก ข ฃ ค ฅ 

ฆ ง จ ฉ ช 
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 
ฐ ฑ ฒ ณ ด 
ต ถ ท ธ น 
บ ป ผ ฝ พ 
ฟ ภ ม ย ร 
ล ว ศ ษ ส 
ห ฬ อ ฮ  

 

พยัญชนะมี 21 เสียง 
1. ก 2. ข ฃ ค ต ฆ 3. ง  4. จ 5. ฉ ช ฌ 
6. ซ ศ ษ ส  7. ญ ย 8. ฎ ด กับเสียง 9. ฑ 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.ไม่นับ    

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 

พยัญชนะเสียงสูง 
มี 11 ตัว เเละผันได้ เสียงที ่5, 2 เเละ 3 
อักษรสูง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยู่ในระดับสูง มีทั้งหมด 11 

ตัว วิธีท่องจําง่าย ๆ ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ศ ษ ส ห ฉ ผ ีฝาก ถุง ข้าว สาร ให้ ฉัน 
พยัญชนะเสียงกลาง 
มี 24 ตัว เเละผันได้ทั้งหมดห้าเสียง 
อักษรกลาง หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์ แล้วมีเสียงอยู่ในระดับกลาง มีทั้งหมด 9 ตัว 

วิธีท่องจําง่าย ๆ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ ไก่ จิก เด็ก ตาย เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง การผันวรรณยุกต์กับอักษร
กลาง ผันได้ครบ 5 เสียง ใช้วรรณยุกต์ได้ 4 รูป 

พยัญชนะเสียงตํ่า 
มี 9 ตัว เเละผันได้ เสียงที่ 1, 3 เเละ 4 อักษรตํ่า หมายถึง พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์แล้วมีเสียง

อยู่ในระดับตํ่า มีทั้งหมด 24 ตัว ตํ่าคู่ มีเสียงคู่อักษรสูง 14 ตัว พ ภ ฟ ฑ ฒ ท ธ ค ต ฆ ซ ฮ ช ฌ ตํ่าเด่ียว (ไร้
คู่) 10 ตัว วิธีท่องจําง่าย ๆ ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล งู ใหญ่ นอน อยู่ ณ ริม วัด โม ฬี โลก 

หน้าที่ของพยัญชนะ ทําหน้าที่ เป็นพยัญชนะต้น กาเป็น สัตว์ ใกล้สูญพันธ์ ก ป ส กล ส พ เป็น
พยัญชนะต้น 
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พยัญชนะตัวสะกด 
พยัญชนะตัวสะกด มีทั้งสิ้น 39 ตัวเท่าน้ัน ที่สามารถใช้เป็นตัวสะกดได้ โดยแบ่งเป็น 8 เสียงเรียกว่า

มาตราตัวสะกด 8 มาตราดังน้ี 
แม่กก ออกเสียงสะกด ก ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด เช่น นก เลข โรค เมฆ 
แม่กด ออกเสียงสะกด ด ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฐ ฒ จ ช ซ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด เช่น 

เปิด จิต รถ 
แม่กบ ออกเสียงสะกด บ ซึ่งจะใช้พยัญชนะ บ ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด เช่น ดาบ บาป ภาพ กราฟ 

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

ปลาวาฬ 
แม่กง ออกเสียงสะกด ง ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ง เป็นตัวสะกด เช่น จริง ว่ิง ลิง สิงห์ พิง มุ่ง สั่ง 
แม่กม ออกเสียงสะกด ม ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ม เป็นตัวสะกด เช่น นม ดม ลม พรม สม ชิม แยม เจียม 
แม่เกย ออกเสียงสะกด ย ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ย เป็นตัวสะกด เช่น ยาย เนย เคย เลย คุย 
แม่เกอว ออกเสียงสะกด ว ซึ่งจะใช้พยัญชนะ ว เป็นตัวสะกด เช่น สิว หิว วัว 
 

ทําหน้าที่เป็นอักษรควบ พยัญชนะควบกล้ํา 
นอกจากเสียงน้ันยังมีพยัญชนะควบกล้ํา พยัญชนะกล้ําคือพยัญชนะ 2 ตัวประสมสระเดียวกันมี ร ล ว 

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
ควบกล้ําแท้ เป็นพยัญชนะควบกล้ําที่ออกเสียงพร้อมกันทั้ง 2 ตัว เช่น 
ควบด้วย ร กรอบ กราบ เกรง ครอบครัว ควบด้วย ล กล้วย กลีบ ไกล แปลง ควบด้วย ว ไกว แกว่ง 

ควาย ขว้าง 
ควบกล้ําไม่แท้ เป็นพยัญชนะที่เขียนเหมือนควบกล้ําแท้ ร แต่ออกเสียงเพียงตัวเดียว เช่น จริง สร้าง 

สระ เศร้า แสร้ง ศรี อ่านว่า (จิง) (ส้าง) (สะ) (เส้า) (แส้ง) (สี) ตัวอย่างคําอักษรควบแท้และ 
ไม่แท้ 

 
ทําหน้าที่เป็นอักษรนํา-อักษรตาม 
อักษรนํา คือ พยัญชนะ 2 ตัวเรียงกัน ประสมสระเดียว พยัญชนะตัวแรกของคํา แบ่งตามลักษณะ การ

อ่านได้ 2 ชนิด คือ อ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียวกัน เมื่อมีตัว ห และ ตัว อ เป็นอักษรนํา ตัวอย่าง 
เช่น  

เมื่อมีตัว ห เป็นอักษรนํา เช่น หรู หรา หญิง เหลือ หลาย เหลว ไหล หรูหรา –หรูหรา - ห อักษรสูง 
นํา ร อักษรตํ่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห หญิง หญ้า ใหญ่ -หยิง- ห อักษรสูง นํา ญ อักษรตํ่า ออกเสียง
วรรณยุกต์ตาม ห เมื่อมีตัว อ เป็นอักษรนํา ย มี 4 คํา คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก อย่า อยู่ อย่าง อยาก  
-หย่า หยู่ หย่าง หยาก-อ อักษรกลาง นํา ย อักษรตํ่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม อ 

อ่านออกเสียงเป็น 2 พยางค์ โดยพยางค์แรกอ่านออกเสียงเหมือนมีสระ อะ ประสมอยู่ก่ึงเสียงส่วน
พยางค์หลังอ่านตามสระที่ประสมอยู่ และอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวแรก เช่น 

ขยับ ขะ-หยับ ข อักษรสูง นํา ย อักษรตํ่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห 
ฉลาม ฉะ-หลาม ฉ อักษรสูง นํา ล อักษรตํ่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ห 
ตลาด ตะ-หลาด ต อักษรกลาง นํา ล อักษรตํ่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ต 
สนาม สะ-หนาม ส อักษรสูง นํา น อักษรตํ่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ส 
ผลิต ผะ-หลิต ผ อักษรสูง นํา ล อักษรตํ่า ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม ผ 
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ตัวอย่างคําอักษรนํา-อักษรตาม 
 

ขยะขยาดตลาดเสนอ.........ฉลาดเสมอเฉลิมไฉน 
สนิมสนองฉลองไสว..........เถลไถลหวาดหว่ันแสวง 
อย่าอยู่อย่างอยากเผยอ..........ตลิ่งตลบเสนอถลอกแถลง 
จมูกถนัดขยะแขยง...............สวะสวิงหน่ายแหนงขยับขยาย 
หรูหราหรุบหรับ(สา)หร่าย... สลับสลายเสนาะสนุกสนาน 
สลิดเสลดสลัดสมาน .. หวังหลอกเหลนหลานหลากหลาย 
 
ทําหน้าที่เป็นเป็นสระ (อ ว ย ร) เช่น สรรค์ รร ทําหน้าที่แทนวิสรรชนีย์ หรือสระอะ กวน ว เป็น

สระอัว ลดรูป เสีย ย เป็นส่วนประกอบของสระเอีย ขอ เสือ มือ อ เป็นสระ และเป็นส่วนหน่ึงของสระ 
 ทําหน้าที่เป็นตัวการันต์ เช่น จันทร์ ทร์ เป็นตัวการันต์ ลักษณ์ ษณ์ เป็นตัวการันต์ ศิลป์ ป์ เป็น 
ตัวการันต์ 
 
ตอนท่ี 4 วรรณยุกต์ไทย 

วรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์ 
ประโยชน์ของวรรณยุกต์คือช่วยทําให้คํามีความหมายมากข้ึน แตกต่างจากภาษาของชาติอ่ืน ๆ เช่น 

ปา ป่า ป้า 
ป๊า ป๋า กล่าวคือ 
ปา หมายถึง ขว้างปา 
ป่า หมายถึง ที่มีต้นไม้ภูเขา และสัตว์ 
ป้า หมายถึง พ่ีของพ่อหรือแม่ 
ป๊า หมายถึง พ่อในภาษาบางภาษา 
ป๋า หมายถึง พ่อในภาษาบางภาษา 
 

วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง 
เสียงสามัญ คือเสียงกลาง ๆ เช่น กา มา ทา เป็น ชน 
เสียงเอก เช่น ก่า ข่า ป่า ดึก จมูก ตก หมด 
เสียงโท เช่น ก้า ค่า ลาก พราก กลิ้ง สร้าง 
เสียงตรี เช่น ก๊า ค้า ม้า ช้าง โน้ต มด 
เสียงจัตวา เช่น ก๋า ขา หมา หลิว สวย หาม ป๋ิว จิ๋ว 

 

การผันวรรณยุกต์ 
ผันวรรณยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
1.วรรณยุกต์มีรูป หมายถึง วรรณยุกต์ที่มีเครื่องหมายบอกระดับของเสียงให้เห็นชัดเจนอยู่เบ้ืองบน

อักษรมีอยู่ 4 รูปคือ 
 วรรณยุกต์ เอก 
 วรรณยุกต์ โท 
 วรรณยุกต์ ตรี 
 วรรณยุกต์ จัตวา 
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2.วรรณยุกต์ไม่มีรูปต่างกับวรรณยุกต์ที่มีรูป คือ วรรณยุกต์ที่มีรูปจะต้องมีเครื่องหมายบอกเสียง
กํากับอยู่บนตัวอักษร และมีเพียง 4 เสียงเท่าน้ัน คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา ตามรูปวรรณยุกต์
แต่ไม่มีเสียงสามัญ ส่วนวรรณยุกต์ไม่มีรูปจะมีครบทั้ง 5 เสียงเต็มตามจํานวนเสียงที่กําหนดใช้อยู่ในภาษาไทย 
โดยไม่มีเครื่องหมายบอกเสียงกํากับ แต่อาศัยการออกเสียงตามหมู่ของอักษรทั้ง 3 
 
เสียงของการผันวรรณยุกต์ เราแบ่งได้ดังนี้ 

พ้ืนเสียง คือ คําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ 
คําเป็น คือ คําที่ประสมกับสระเสียงยาว หรือเสียงสั้นที่มีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย และ เกอว 

เช่น มา กิน ข้าว ฯลฯ 
คําตาย คือ คําที่ประสมกับสระเสียงสั้น หรือเสียงยาวที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น เด็ก นะ จาก 

ฯลฯ 
คําตาย ผันได้ 3 คํา ใช้วรรณยุกต์ เอก โท จัตวา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังน้ี 
1.คําตายสระสั้น พ้ืนเสียงเป็นตรี เช่น คะ คก คด คบ ผันด้วยวรรณยุกต์เอก เป็นเสียงโท เช่น 

ค่ะ ค่ก ค่ด ค่บ ผันด้วยวรรณยุกต์จัตวาเป็นเสียงจัตวา เช่น ค๋ะ ค๋ก ค๋ด ค๋บ 
2.คําตายสระยาว พ้ืนเสียงเป็นโท เช่น คาก คาด คาบ ผันด้วยวรรณยุกต์โท เป็นเสียงตรี เช่น 

ค้าก ค้าด ค้าบ ผันด้วยวรรณยุกต์จัตวา เป็นเสียงจัตวา เช่น ค๋าก ค๋าด ค๋าบ 
วิธีผันอักษร 3 หมู่ ที่เรียกว่า ไตรยางศ์ 
วิธีผันอักษร 3 หมู่ ที่เรียกว่า ไตรยางศ์ น้ัน ใช้ผันรูปวรรณยุกต์ต่าง ๆ กันดังน้ี อักษรสูง ผันด้วย 

วรรณยุกต์ เอก และ โท คําเป็นผันได้ 3 คํา คําตายผันได้ 2 คํา พยัญชนะเสียงสูง 
คําเป็น  พ้ืนเสียงเป็นเสียงจัตวา เช่น ขา ขง ขน ขม เขย ขาว 

ผันด้วยวรรณยุกต์เอก เป็นเสียงเอก เช่น ข่า ข่ง ข่น ข่ม เข่ย ข่าว 
ผันด้วยวรรณยุกต์โทเป็นเสียงโท เช่น ข้า ข้ง ข้น ข้ม เข้ย ข้าว 

คําตาย  พ้ืนเสียงเป็นเสียงเอก เช่น ขะ ขก ขด ขบ ขาก ขาด ขาบ 
ผันด้วยวรรณยุกต์โท เป็นเสียงโท เช่น ข้ะ ข้ก ข้ด ข้บ ข้าก ข้าด ข้าบ 

อักษรกลาง 
ผันด้วยวรรณยุกต์ เอก วรรณยุกต์ โท วรรณยุกต์ ตรี วรรณยุกต์จัตวา พยัญชนะเสียงกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2.1 
 

 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน แล้วจัดทําส่ือบัตรคําโดยใช้สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ในภาษาไทย 
โดยนํามาสร้างคําศัพท์ใหม่ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และบอกความหมายของคํา 
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แบบทดสอบท้ายบทที่ 2 
 

คําสั่ง จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1.สระไทยมีก่ีรปูก่ีเสียง 

ก. 44 รูป 32 เสียง 
ข. 21 รูป 32 เสียง 
ค. 21 รูป 24 เสียง 
ง. 20 รูป 24 เสียง 

2.รูปสระในข้อใดที่สามารถใช้เป็นรูปพยัญชนะได้ด้วย 
ก. ฤ ภ อ 
ข. อ ย ฤ 
ค. อ ว ย 
ง. ณ ฤ ภ 

3. “นํ้าเน่าเสีย” ประกอบด้วยรูปสระจํานวนทั้งสิ้นก่ีรูป 
ก. 5 รูป 
ข. 6 รูป 
ค. 7 รูป 
ง. 8 รูป 

4.ข้อใดมีทั้งสระลดรูป คงรูป และเปลี่ยนรูป 
ก. ทั้งลดทั้งแถม 
ข. คงเส้นคงวา 
ค. น้อยเน้ือตํ่าใจ 
ง. สิ้นไร้ไม้ตอก 

5.รูปสระที่เขียนไว้หน้าพยัญชนะมีทั้งสิ้นก่ีรูป 
ก. 4 รูป 
ข. 5 รูป 
ค. 6 รูป 
ง. 7 รูป 

6. ข้อใดสะกดด้วย แม่กด ทั้งหมด 
 ก. รถ เปิด จิต 
 ข. โลภ มิตร ปลิว 
 ค. บุตร จุด คุณ 
 ง. สิว อุย ลม 
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7. ข้อใดคือคําควบแท ้
 ก. จริงใจ 
 ข. เศร้าโศก 
 ค. ครอบครัว 
 ง. สร้างสรรค์ 
8. ข้อใดเป็นเสยีงสามัญทั้งหมด 
 ก. เป็น ชน  บน 
 ข. ตก หมด ไป 
 ค. บด หมา หาม 
 ง. ลาก พราก ตก 
9. ข้อใดหมายถึง พยัญชนะเสียงสูง 
 ก. มี 24 ตัวและผันได้ทั้งหมด 5 เสยีง 
 ข. มี 11 ตัว และผันได้เสียงที่ 5, 2 และ 3 
 ค. มี 9 ตัว และผันได้เสียงที่ 1, 3, 4 
 ง. มีทั้งสิ้น 39 ตัวเท่าน้ัน 
10. ข้อใดเป็นพยัญชนะกลางทั้งหมด 
 ก. ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน 
 ข. ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง 
 ค. งูใหญ่นอนอยู่ในวัดโมฬีโลก 
 ง. กาเป็นสัตว์ใหญ่ใกล้สญูพันธ์ุ 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 
บทท่ี 3 คําและการประกอบคํา 
สาระสาํคญั 
 คําไทยที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งประกอบด้วย คํา คํามูล คําประสม คําซ้อน คําซ้ํา และคําสมาส 
และบอกวิธีการสร้างคําไทยได้ 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนบอกวิธีสร้างคําไทยชนิดต่างๆได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถบอกชนิดของ คํา คํามูล คําประสม คําซ้อน คําซ้ํา และคําสมาสได้ 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนที่ 1 คํา คํามูล 
 ตอนที่ 2 คําประสม 
 ตอนที่ 3 คําซอ้น 
 ตอนที่ 4 คําซ้ํา 
 ตอนที่ 5 คําสมาส 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 3 
 2. ชม DVD/VCD หรือสื่อออนไลน์ เรื่องวิธีการสร้างคําไทยชนิดต่างๆ 
 3. ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 4. แบบบันทึกผลการเรียนรู ้
สื่อประกอบการเรียน 
 1. เอกสารการเรียนรู้บทที่ 3 
 2. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (ถ้ามี) 
 3. สื่อ DVD/VCD 
ประเมินผล 
 1. แบบบันทึกผลการเรียนรู ้
 2. แบบทดสอบท้ายบท 
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บทที ่3 
คําและการประกอบคํา 

ตอนท่ี 1 คําและคํามูล 
ความหมายของคํา 

คําไทย เป็นสิ่งสําคัญในการใช้ติดต่อสื่อสารกัน คํามีความหมายได้หลายอย่าง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
การนําไปใช้ในการสื่อสารกัน เมื่อเรียงเข้าประโยคจะมีความหมายเจตนาของผู้ส่งสาร 

ความหมายของคําแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 
1. คําที่มีความหมายโดยตรง เป็นคําที่ปรากฏในพจนานุกรม อาจมีได้มากกว่า 1 ความหมาย 

เช่น ขัน น. ภาชนะสําหรับตักนํ้าหรือใส่นํ้ามีหลายชนิด 
ก. ทําให้ตึงหรือให้แน่นด้วยวิธีหมุนกวดเร่งเข้าไป เช่น ขันชะเนาะ ขันเกลียว 
ข. อาการร้องเป็นเสียงอย่างหน่ึงของไก่ หรือนกบางชนิด เช่น นกเขา 
ค. หัวเราะ นึกอยากหัวเราะ 

1.1 คําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน อาจทําให้ผู้ส่งสารใช้ผิดพลาดได้จึงต้องระมัดระวัง ในการเลือกใช้
คําให้เหมาะสมถูกต้อง คําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น 

 
เพ่ิม-เติม รัก-ชอบ เช็ด-ถู 

แออัด-คับคั่ง อวบ-อ้วน แคะ-แงะ 
เกลียด-ชัง ยุบ-บุบ โกรธ-แค้น 

 
ตัวอย่าง คําว่า รัก-ชอบ หมายถึง ความพอใจ 

รัก หมายถึง พอใจอย่างผูกพัน ช่ืนชมยินดี 
ชอบ หมายถึง พอใจ 
อาจารย์ปฏิเสธการแต่งงานกับมงคล เพราะเธอไม่ได้รักเขาเพียงแต่ชอบแบบพ่ีชายเท่าน้ัน 
 

1.2. คําที่มีความหมายตรงกันข้าม จะช่วยเน้นให้เห็นความขัดแย้งกันชัดเจนมากย่ิงขึ้น เช่น 
 

โง่-ฉลาด ทุกข-์สุข 
อ้วน-ผอม รวย-จน 
แพ้-ชนะ ขาว-ดํา 
ขึ้น-ลง เข้า-ออก 
ดี-ช่ัว สะอาด-สกปรก 
สูง-ตํ่า ร้อน-หนาว 
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2. คําที่มีความหมายโดยนัย เป็นความหมายของคําที่ไม่ปรากฏตามตัวอักษร แต่เมื่อกล่าวแล้วจะทํา
ให้นึกไปถึง อีกสิ่งหน่ึง ซึ่งเป็นความหมายแฝงอยู่ในคําน้ัน เช่น 

หงส์ หมายถึง นกจําพวกเป็ด ลําตัวใหญ่ คอยาว (ความหมายโดยตรง) 
หงส์ หมายถึง ผู้ดี ผู้มีศักด์ิศรี (ความหมายโดยนัย) 

ตัวอย่าง คําว่า หงส์ 
หงส์ขาว หงส์ดํา เป็นพันธ์ุชนิดหน่ึงของหงส์ (ความหมายโดยตรง) 
ถ้ามาลีรู้จักเลือกคบคนดี เธอจะเป็นหงส์ไปด้วย (ความหมายโดยนัย) 

 

คําที่มีความหมายโดยนัยยังมีข้อสังเกต ดังนี้ 
2.1 คําบางคํามีความหมายนัยประหวัด เมื่อกล่าวถึงแล้วจะไม่ได้นึกถึงความหมายโดยตรง แต่

จะนึกไปถึงอีกสิ่งที่มีความหมายเกี่ยวโยงกันกับคําน้ัน เช่น เธอมีปัญหาอะไรควรปรึกษาผู้ใหญ่ 
2.2 คําที่มีความหมายเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบจะช่วยให้เกิดความรู้สึก หรือเห็นลักษณะของสิ่ง

น้ันได้ชัดเจนขึ้น เช่น ลูกคือดวงใจของพ่อแม่ 
 

คํามูล คือ คําที่เกิดจากการประสมของโครงสร้างคําและมีความหมาย ผู้ฟังและผู้อ่านฟังแล้วอ่านแล้ว
เข้าใจว่าหมายถึงอะไร หรือสิ่งใด หรืออย่างไร คําน้ันจะเป็นคําไทย หรือคําที่มาจากภาษาอ่ืนก็ได้คํามูลแต่ละคํา
จะมีความหมาย คํามูลคําหน่ึงมักมีความหมายอย่างหน่ึง แต่มีอยู่บ้างที่คําคําเดียว รูปลักษณ์อย่างเดียวมีหลาย
ความหมาย เช่น ติด มีความหมายว่า ข้องอยู่ ไปไม่ได้ เกาะอยู่ ทําให้แน่น ฯลฯ หรือคําหลายคํามีรูปลักษณ์
หลายอย่างแต่มีความหมายอย่างเดียว เช่น สตรี นารี ยุพา กัญญา หมายถึง ผู้หญิง คําพ้ืนฐานที่มีความหมาย
สมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวคือ เป็นคําที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะอาจเป็นคําไทยด้ังเดิมหรือเป็นคําที่มาจากภาษาอ่ืนก็ได้ 
และจะเป็นคํา “พยางค์” เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ 
 

คํามูลแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
คํามูลพยางค์เดียว เช่น เพลง ชาม พ่อ ยืน หิว ย้ิม สุข ใน ( คําไทยแท้ ) ฟรี ไมค์ ธรรม ( คําที่มาจาก

ภาษาอ่ืน ) 
คํามูลหลายพยางค์ เป็นคําหลายพยางค์ เมื่อแยกแต่ละพยางค์แล้ว อาจมีความหมายหรือไม่มี

ความหมายก็ได้ แต่ความหมายของแต่ละพยางค์ไม่เก่ียวข้องกับความหมายของคํามูลน้ันเลย เช่น กระดาษ
ศิลปะ กํามะลอ หรือกล่าวได้ว่า คํามูล คือคําที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
 

คําที่เกิดขึ้นโดยการสร้างคําจากคํามูล จะแบ่งตามรูปลักษณะได้ดังนี้ 
คําประสม  คําซ้อน   คําซ้ํา   คําสมาส – สนธิ 

 
ตอนท่ี 2 คําประสม 

คําประสม คือ คําที่เกิดจากการนําคํามูลต้ังแต่ 2 คําขึ้นไป และมีความหมายต่างกันมาประสมกัน 
เป็นคําใหม่ คํามูลที่นํามาประสมกันอาจเป็นคํานาม สรรพนาม กริยา วิเศษณ์ และบุพบท 

นาม+นาม หัวใจ 
นาม+กริยา บ้านเช่า 
นาม+สรรพนาม เพ่ือนฝูง 
นาม+วิเศษณ์ นํ้าแข็ง 
นาม + บุพบท คนนอก 
วิเศษณ์+กริยา ด้ือดึง 
วิเศษณ์ +วิเศษณ์ หวานเย็น 
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หน้าที่ของคําประสม 
1. ทําหน้าที่เป็นนาม สรรพนาม เช่น พ่อครัว พ่อบ้าน แม่พระ ลูกเสือ นํ้าตก ช่างไม้ชาวบ้าน 

เครื่องบิน หัวใจ นักการเมือง หมอตําแย ของเหลว 
2. ทําหน้าที่เป็นกริยา เช่น เสียเปรียบ กินแรง กินนอกกินใน อ่อนใจ ดีใจ เล่นตัว วางตัว ออก

หน้า หักหน้า ลองดี ไปดี 
3. ทําหน้าที่เป็นวิเศษณ์ เช่น กินขาด ใจร้าย ใจเพชร ใจร้อน หลายใจ คอแข็ง 
4. ใช้ในเชิงเปรียบเทียบ เช่น ก้มหน้า หมายถึง จําทน 

แกะดํา หมายถึง คนที่ทําอะไรผิดจากผู้อ่ืนในกลุ่ม 
ถ่านไฟเก่า หมายถึง หญิงชายที่เลิกร้างแล้วกลับมาคบกันใหม่ 
ไก่อ่อน หมายถึง ยังไม่ชํานาญ 
นกต่อ หมายถึง คนที่ติดต่อหรือชักจูงผู้อ่ืนให้หลงเช่ือ 

การสร้างคําประสม 
1. สร้างจากคําไทยทุกคํา เช่น แม่นํ้า ที่ราบ ลูกช้าง หมดตัว กินที่ แม่ยาย 
2. สร้างจากคําไทยกับคําภาษาต่างประเทศ เช่น เผด็จการ นายตรวจ ของโปรด 
3. สร้างจากคําภาษาต่างประเทศทั้งหมด เช่น รถเมล์ รถบัส รถเก๋ง กิจจะลักษณะ 
4. สร้างคําเลียนแบบคําสมาส แต่ปนกับคําไทย เช่น ผลไม้ คุณค่า พระอู่ เทพเจ้า พระที่น่ัง 

ทุนทรัพย์ 
ข้อสังเกตของคําประสม 

1. คําประสมอาจเกิดจากคําต่างชนิดรวมกัน เช่น กินใจ (คํากริยา+คํานาม) นอกเรื่อง  
(คําบุพบท+คํานาม) 

2. คําประสมเกิดจากคําหลายภาษารวมกัน เช่นรถเก๋ง (บาลี+จีน) เครื่องอิเล็กโทน  
(ไทย+อังกฤษ) 

3. คําที่ขึ้นต้นด้วย ผู้ นัก เครื่อง ช่าง หมอ ของ เป็นคําประสม เช่น ผู้ดี นักเรียน ชาวนา 
เครื่องยนต์ 

ลักษณะของคําประสม 
1. คําประสมที่นําคํามูลที่มีเน้ือความต่างๆ มาประสมกัน แล้วได้ใจความเป็นอีกอย่างหน่ึงเช่น 

“หาง” หมายถึง ส่วนท้ายของสัตว์ กับ “เสือ” หมายถึง สัตว์ชนิดหน่ึง รวมกันเป็นคําประสมว่า“หางเสือ” 
แปลว่า เครื่องถือท้ายเรือ และคําอ่ืนๆ เช่น ลูกนํ้า แม่นํ้า แสงอาทิตย์ (งู) เป็นต้น คําเหล่าน้ีมีความหมายต่างกับ
คํามูลเดิมทั้งน้ัน คําประสมพวกน้ีถึงแม้ว่ามีใจความแปลกออกไปจากคํามูลเดิมก็ดี แต่ก็ต้องอาศัยเค้า
ความหมายของคํามูลเดิมเป็นหลักเหมือนกัน ถ้าเป็นคําที่ไม่มีเค้าความเน่ืองจากคํามูลเลยแต่เผอิญมาแยก
ออกเป็นคํามูลได้นับว่าเป็นคําประสมจะนับเป็นคํามูล 

2. คําประสมที่เอาคํามูลหลายคําซึ่งทุกๆ คําก็มีเน้ือความคงที่ แต่เมื่อเอามารวมกันเข้าเป็นคํา
เดียวก็มีเน้ือความผิดจากรูปเดิมไป ซึ่งถ้าแยกออกเป็นคําๆ แล้วจะไม่ได้ความดังที่ประสมกัน อยู่น้ันเลย 

3. คําประสมที่เอาคํามูลมีรูปหรือเน้ือความซ้ํากันมารวมกันเป็นคําเดียว คําเหล่าน้ีบางทีก็มี
เน้ือความคล้ายกับ คํามูลเดิม บางทีก็เพ้ียนออกไปบ้างเล็กน้อย และอีกอย่างหน่ึงใช้คํามูลรูปไม่เหมือนกัน แต่
เน้ือความอย่างเดียวกันรวมกันเข้าเป็นคําประสมซึ่งมีความหมายต่างออกไปโดยมาก 

4. คําประสมที่ย่อออกมาจากใจความมาก คําพวกน้ีมีลักษณะคล้ายกับคําสมาสเพราะเป็นคํา
ย่ออย่างเดียวกันรวมทั้งคําอาการนามท่ีมีคําว่าการหรือความนําหน้า 

5. คําประสมที่มาจากคําสมาสของภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ราชกุมาร (ลูกหลวง) 
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วิธีสร้างคําประสม คือ นําคําต้ังแต่สองคําขึ้นไป และเป็นคําที่มีความหมายต่างกันมาประสมกันเป็น
คําใหม่โดยใช้คําที่มีลักษณะเด่นเป็นคําหลักหรือเป็นฐาน แล้วใช้คําที่มีลักษณะรองมาขยายไว้ข้างหลัง คําที่
เกิดขึ้นใหม่มีความหมายใหม่ตามเค้าของคําเดิม (พวกความหมายตรง) แต่บางทีใช้คําที่มีนํ้าหนักความหมายเท่า 
ๆ กันมาประสมกัน ทําให้เกิดความพิสดารขึ้น (พวกความหมายอุปมาอุปไมย) เช่น 

1. พวกความหมายตรง และอุปมา (นํ้าหนักคําไม่เท่ากัน) 
นาม + นาม เช่น โรงรถ เรืออวน ขันหมาก ข้าวหมาก นํ้าปลา สวนสัตว์ 
นาม + กริยา เช่น เรือแจว บ้านพัก คานหาม กล้วยป้ิง ยาถ่าย ไข่ทอด 
นาม + วิเศษณ์ เช่น น้ําหวาน แกงจืด ยาดํา ใจแคบ ปลาเค็ม หมูหวาน 
กริยา + กริยา เช่น พัดโบก บุกเบิก เรียงพิมพ์ ห่อหมก รวบรวม ร้อยกรอง 
นาม + บุพบท หรือ สันธาน เช่น วงใน ช้ันบน ของกลาง ละครนอก หัวต่อ เบ้ียล่าง 
นาม + ลักษณะนาม หรือ สรรพนาม เช่น ลําไพ่ ต้นหน คุณนาย ดวงตา เพ่ือนฝูง 
วิเศษณ์ + วิเศษณ์ เช่น หวานเย็น เปรี้ยวหวาน เขียวหวาน 

 ใช้คําภาษาต่างประเทศประสมกับคําไทย เช่น เหยือกนํ้า เหยือก เป็นคําภาษาอังกฤษ โคถึก 
ถึก เป็นคําภาษาพม่า แปลว่า หนุ่ม นาปรัง ปรัง เป็นคําภาษาเขมรแปลว่า ฤดูแล้ง เก๋งจีน จีน เป็นภาษาจีน 
พวงหรีด หรีด เป็นคําภาษาอังกฤษ 

2. พวกความหมายอุปมาอุปไมย 
 คําประสมพวกน้ีมักมีความหมายเป็นสํานวน และมักนําคําอ่ืนมาประกอบด้วย เช่น หน้าตา 

ประกอบเป็น หน้าเฉย ตาเฉย นับหน้าถือตา เชิดหน้าชูตา บางคําประสมกันแล้วหาคําอ่ืนมาประกอบให้สัมผัส
คล้องจองตามวิธีของคนเจ้าบทเจ้ากลอนเพ่ือให้ได้คําใหม่เป็นสํานวน เช่น กอดจูบลูบคลํา คู่ผัวตัวเมีย จับมือถือ
แขนเย็บปักถักร้อย หน้าใหญ่ใจโต ลูกเล็กเด็กแดง ให้สังเกตว่าที่ยกมาน้ีคล้ายวลี ทุกคําในกลุ่มน้ีมีความหมาย
แต่พูดให้คล้องจองกันจนเป็นสํานวนติดปาก แต่มีบางคําดังตัวอย่างต่อไปนี้ ที่บางตัวไม่มีความหมายเพียงแต่
เสริมเข้าให้คล้องจองเท่าน้ัน เช่น กําเริบเสิบสาน โกหกพกลม ขี้ปดมดเท็จ รู้จักมักจี่ หลายปีดีดัก ติดสอยห้อย
ตามบางทีซ้ําเสียงตัวหน้าแล้วตามด้วยคําที่มี่ความหมายใกล้เคียงกันทําให้เป็นกลุ่มคําที่เป็นสํานวนขึ้น เช่น ตาม
มีตามเกิด ตามบุญตามกรรม ขายหน้าขายตา ติดอกติดใจ กินเลือดกินเน้ือ ฝากเน้ือฝากตัว 
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ตอนท่ี 3 คําซ้อน 
คําซ้อน หมายถึง การสร้างคําอีกรูปแบบหน่ึง มีวิธีการเช่นเดียวกับการประสมคํา จึงอนุโลมให้เป็นคํา

ประสมได้ ความแตกต่างระหว่างคําประสมทั่วไปกับคําซ้อน คือ คําซ้อนจะสร้างคําโดยนําคําที่มีความหมายคู่
กันหรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกัน คําที่มาซ้อนกันจะทําหน้าที่ขยายและไขความซ่ึงกันและกันและทําให้เสียง
กลมกลืนกันด้วย เช่น 

คําซ้อนที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกัน ได้แก่ วนเวียน ชุกชุม ร่อแร่ ฯลฯ 
คําซ้อนที่ใช้เสียงตรงข้าม ได้แก่ หนักเบา เป็นตาย มากน้อย ฯลฯ 
คําซ้อนที่ใช้คําความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ บ้านเรือน อ้วนพี มากมาย ฯลฯ 
คําซ้อน 4 คํา ที่มีคําที่ 1 และคําที่ 3 เป็นคํา ๆ เดียวกัน ได้แก่ ผู้หลักผู้ใหญ่ ร้อนอกร้อนใจ เข้าได้เข้า

ไป ฯลฯ 
คําซ้อนที่เป็นกลุ่มคํามีเสียงสัมผัส ได้แก่ เก็บหอมรอมริบ ข้าวยากหมากแพง รู้จักมักคุ้น ฯลฯ 
ความมุ่งหมายของการสร้างคําซ้อน 
เพ่ือเน้นความให้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยความหมายยังคงเดิม เช่น ใหม่เอ่ียม ละเอียดลออ เสื่อสาด ทําให้

เกิดความหมายใหม่ในเชิงอุปมาอุปไมย เช่น ตัดสิน เบิกบาน เก่ียวข้อง 
การซ้อนคํา 
เป็นการนําคําที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคล้ายกัน หรือประเภทเดียวกันมาเรียงซ้อนกัน เมื่อซ้อน

คําแล้ว ทําให้เกิดความหมายใหม่ขึ้น แต่ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่ หรือความหมายอาจไม่เปลี่ยนไป แต่
ความหมายของคําหน้าจะชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น บ้านเรือน ทรัพย์สิน คับแคบ เป็นต้น คําที่เกิดจากการซ้อนคํา
เช่นน้ีเรียกว่าซ้อนคํา 

คําที่ประกอบขึ้นด้วยคํา 2 คําขึ้นไปที่มีความหมายทํานองเดียวกัน เช่น จิตใจ ถ้วยชาม ข้าทาส ขับไล่ 
ขับกล่อม ค่างวด ฆ่าแกง หยูกยา เยียวยา แก่นสาร ทอดทิ้ง ท้วงติง แก้ไข ราบเรียบ เหน่ือยหน่าย ทํามา
ค้าขาย ช่ัวนาตาปี 

คําที่ประกอบขึ้นด้วยคํา 2 คําขึ้นไปที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น หอมเหม็น ถูกแพงหนักเบา     
ยากง่าย มีจน ถูกผิด ช่ัวดีมีจน หน้าไหว้หลังหลอก 

คําซ้อนที่ประกอบด้วยคํา 2 คําขึ้นไปที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงเดียวกันหรือมีเสียงสระเข้าคู่กัน เช่น 
เกะกะ เปะปะ รุ่งริ่ง โยกเยก กรอบแกรบ กรีดกราด ฟืดฟาด มากมายก่ายกอง อีลุ่ยฉุยแฉก หรืออาจจําแนก
ออกได้เป็น 2 ชนิดตามหน้าที่ ได้แก่ คําซ้อนเพ่ือเสียงและคําซ้อนเพ่ือความหมาย 
 

คําซ้อนเพื่อเสียง 
เป็นการนําคําที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาซ้อนกัน เพ่ือให้ออกเสียงง่ายขึ้น และมีเสียงคล้องจองกัน 

ทําให้เกิดความไพเราะขึ้น คําซ้อนเพ่ือเสียงน้ีบางทีเรียกว่าคําคู่ หรือคําควบคู่ 
นําคําที่มีพยัญชนะต้นเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่เสียงสระ นํามาซ้อนหรือ ควบคู่กัน เช่น เร่อร่า เซ่อซ่า 

อ้อแอ้ จู้จี้ เงอะงะ จอแจ ร่อแร่ ชิงช้า จริงจัง ทึกทัก หมองหมาง ตึงตัง 
นําคําแรกที่มีความหมายมาซ้อนกับคําหลัง ซึ่งไม่มีความหมาย เพ่ือให้คล้องจองและออกเสียงได้

สะดวก โดยเสริมคําข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ ทําให้เน้นความเน้นเสียงได้หนักแน่น โดยมากใช้ในคําพูด เช่น 
กวาดแกวด กินแกน เดินแดน มองเมิง ดีเด่ ไปเปย 

นําคําที่มีพยัญชนะต้นต่างกันแต่เสียงสระเดียวมาซ้อนกันหรือควบคู่กัน เช่น เบ้อเร่อ แร้นแค้น จิ้มลิ้ม 
ออมชอม อ้างว้าง เรื่อยเจื้อย ราบคาบ 
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นําคําที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน สระเสียงเดียวกัน แต่ตัวสะกดต่างกันมาซ้อนกัน หรือควบคู่กันเช่น 
ลักลั่น อัดอ้ัน หย็อกหย็อย 

คําซ้อนบางคํา ใช้คําที่มีความหมายใกล้เคียงมาซ้อนกันและเพิ่มพยางค์เพ่ือให้ออกเสียงสมดุลกันเช่น 
ขโมยโจร เป็น ขโมยขโจร สะกิดเกา เป็น สะกิดสะเกา จมูกปาก เป็น จมูกจปาก 

คําซ้อนบางคําอาจจะเป็นคําซ้อนที่เป็นคําคู่ ซึ่งมี 4 คํา และมีสัมผัสคู่กลางหรือคําที่ 1 และคําที่ 3 ซ้ํา
กัน คําซ้อนในลักษณะน้ีเป็นสํานวนไทย ความหมายของคําจะปรากฏที่คําหน้าหรือคําท้าย หรือปรากฏที่คํา
ข้างหน้า 2 คํา ส่วนคําท้าย 2 ตัว ไม่ปรากฏความหมาย เช่น เกะกะระราน กระโดดโลดเต้น บ้านช่องห้องหอ 
เรือแพนาวา ข้าเก่าเต่าเลี้ยง กตัญญูรู้คุณ ผลหมากรากไม้ โกหกพกลม ติดอกติดใจ 
 

คําซ้อนเพื่อความหมาย 
เกิดจากคํามูลที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันเล็กน้อยหรือไปในทํานองเดียวกัน หรือต่างกันใน

ลักษณะตรงข้าม เมื่อประกอบเป็นคําซ้อนจะมีความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
1. ความหมายอยู่ที่คําใดคําหน่ึง หรือ กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงคําอ่ืนหรือกลุ่ม อ่ืน ไม่ปรากฏความหมาย เช่น 

หน้าตา ปากคอ เท็จจริง ดีร้าย ผิดชอบ ขวัญหนีดีฝ่อ ถ้วยชามรามไห จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน 
2. ความหมายอยู่ที่ทุกคําแต่เป็นความหมายที่กว้างออกไป เช่น 

เสื้อผ้า ไม่ได้หมายเฉพาะเสื้อกับผ้า แต่รวมถึงเคร่ืองนุ่งห่ม 
เรือแพ ไม่ได้หมายเฉพาะเรือกับแพ แต่รวมถึงยานพาหนะทางนํ้าทั้งหมด 
ข้าวปลา ไม่ได้หมายเฉพาะข้าวกับปลา แต่รวมถึงอาหารทั่วไป 
พ่ีน้อง ไม่ได้หมายเฉพาะพ่ีกับน้อง แต่รวมถึงญาติทั้งหมด 
หมูเห็ดเป็ดไก่ หมายรวมถึงสิ่งที่ใช้เป็นอาหารทั้งหมด 

3. ความหมายอยู่ที่คําต้นกับคําท้ายรวมกัน เช่น เคราะห์หามยามร้าย (เคราะห์ร้าย) ชอบมาพากล 
(ชอบกล) ฤกษ์งามยามดี (ฤกษ์ดี) ยากดีมีจน (ยากจน) 

4. ความหมายอยู่ที่คําต้นหรือคําท้าย ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกัน เช่น ช่ัวดี (ช่ัวดีอย่างไรเขาก็เป็น
เพ่ือนฉัน) ผิดชอบ (ความรับผิดชอบ) เท็จจริง (ข้อเท็จจริง) 
 
ตอนท่ี 4 คําซํ้า 

เป็นการซ้ําคํามูลเดิม ความหมายของคําซ้ําอาจเหมือนคํามูลเดิม หรืออาจมีนํ้าหนักมากขึ้นหรือเบาลง 
หรือแสดงความเป็นพหูพจน์ เช่น เขียวๆ แดงๆ ไกลๆ มากๆ น้อยๆ ช้าๆ เร็วๆ ดังๆ ถี่ๆ ห่างๆ จริงๆ เพ่ือนๆ 
หลานๆ  

คําซ้ําในคําซ้อน เป็นการนําคําซ้อนมาแยกแล้วซ้ําคํามูลแต่ละคํา คําซ้ําในคําซ้อนอาจมีความหมายเท่า
คําซ้อนเดิม หรือมีความหมายหนักขึ้น หรือเบาลง หรือแสดงความเป็นพหูพจน์ หรือมีความหมายเปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก 

คําซ้ํา คือ การนําคํามูลมากล่าวซ้ํา 2 ครั้ง เมื่อเขียนนิยมใช้ไม้ยมกแทนคําหลัง 
ตัวอย่างคําซ้ําในคําซ้อน 

ผัวๆ เมียๆ (ความหมายเท่าผัวเมีย) 
สวยๆ งามๆ (ความหมายเท่าสวยงาม) 
ดึกๆ ด่ืนๆ (ความหมายหนักกว่าดึกด่ืน) 
ด้อมๆ มองๆ (ความหมายเบาลงกว่าด้อมมอง) 
ลูกๆ หลานๆ (ความหมายแสดงจํานวนมากกว่าลูกหลาน) 
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รูปลักษณ์ของคําซ้ํา 
เขียนเหมือน 
อ่านเหมือน 
ความหมายเหมือน 
เป็นคําชนิดเดียวกัน 
ทําหน้าที่เดียวกัน 
อยู่ในประโยคเดียวกัน 

ตัวอย่างประโยคที่มีรูปลักษณ์ของคําซ้ํา 
ฉันมีเพ่ือนๆ เป็นคนต่างจังหวัด 
ลูกๆ ของพระยาพิชัยรับราชการทุกคน 
ฉันเห็นเธอพูดๆ ๆ อยู่น่ันแหละ 
พวกเราเข้าไปน่ังๆ ฟังเสียหน่อย เกรงใจเจ้าภาพ 
ฉันไม่ได้ต้ังใจดูเขาหรอก แต่รู้สึกว่าเขามีผิวสีดําๆ 

วิเคราะห์ 
คําว่า เพื่อนๆ เป็นคําซ้ํา เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่งเป็น

คํานาม ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคและอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า คําซ้ํา 
คําว่า ลูกๆ เป็นคําซ้ํา เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่งเป็น

คํานามเหมือนกัน ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยค และอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า คําซ้ํา 
คําว่า พูดๆ เป็นคําซ้ํา เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่งเป็น

คํากริยาเหมือนกัน ทําหน้าที่เป็นกริยาของประโยคย่อย และอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า คําซ้ํา 
คําว่า นั่งๆ เป็นคําซ้ํา เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่งเป็น

คํากริยาเหมือนกัน ทําหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยค และอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า คําซ้ํา 
คําว่า ดําๆ เป็นคําซ้ํา เพราะเขียนเหมือนกัน อ่านเหมือนกัน ความหมายเหมือนกัน ซึ่งเป็นคํา

วิเศษณ์เหมือนกัน ทําหน้าที่เป็นวิเศษณ์ของประโยค และขยายคํานาม และอยู่ในประโยคเดียวกัน จึงเรียกว่า 
คําซ้ํา 
วิธีการซํ้าคํา 

นําคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา หรือคําวิเศษณ์มากล่าวซ้ํา เช่น เด็ก ๆ เรา ๆ กิน ๆ นําคําที่ซ้ํากัน 2 
คํามาซ้อนกัน แต่คําคู่น้ันจะต้องมีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น สวยๆ งามๆ เราๆ ท่านๆ เป็นๆ หายๆ นําคําซ้ํา
กัน โดยเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เพ่ือเน้นความหมาย เช่น ซ้วยสวย ด๊ีดี เจ็บใจ๊เจ็บใจ ดีใจ๊ดีใจ 
ความหมายของคําซํ้า 
 การซ้ําคําทําให้เกิดความหมายแตกต่างกันไปในลักษณะต่างๆ กัน ดังน้ี 
 ซ้ําคําทําให้เป็นพหูพจน์ แสดงถึงจํานวนมากกว่าหน่ึง เช่น เด็กๆ ไปโรงเรียน (หมายถึงเด็กหลายคน)
 ซ้ําคําเพ่ือแสดงการแยกจํานวน เช่น ทําให้เสร็จเป็นอย่างๆ ไป (หมายถึงทีละอย่าง)  
 ซ้ําคําเพ่ือแสดงความหมายเป็นกลางๆ เช่น ผ้าดีๆ อย่างน้ีหาซื้อไม่ได้ ฉันไม่ซื้อปลาเป็นๆ มาทํากับข้าว 
 ซ้ําคําเพ่ือแสดงความหมายโดยประมาณหรือไม่เจาะจง เช่น เธอมาหาฉันแต่เช้าๆหน่อย (ไม่เจาะจง
เวลา) 
 ซ้ําคําเพ่ือให้เป็นคําสั่ง มักเน้นคําขยายหรือบุพบท เช่น ทําดีๆ นะ (ซ้ําคําขยาย) เดินเร็วๆ (ซ้ําคําขยาย) 
 ซ้ําคําเพ่ือแสดงกิริยาว่าทําติดต่อกันไปเรื่อยๆ และจะเน้นคําที่กริยา เขาพูดๆ อยู่ก็เป็นลม  
 ซ้ําคําเพ่ือแสดงลักษณะส่วนใหญ่ในกลุ่มหรือในหมู่คณะ เช่น มีแต่ของเก่าๆ กินแต่ของดีๆ 
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 ซ้ําคําเพ่ือแสดงอาการหรือเหตุการณ์ที่ต่อเน่ืองกัน เช่น ฝนตกปรอยๆ เด็กว่ิงต๊ักๆ ปลาด้ินพราดๆ 
 ซ้ําคําเลียนเสียงธรรมชาติ ได้แก่ เสียงสัตว์ร้อง เช่น เหมียวๆ โฮ่งๆ กุ๊กๆ เสียงเด็กร้องได้ เช่น อุแว้ๆ 
 ซ้ําคําทําให้เกิดความหมายใหม่ เช่น เด๋ียว ๆ เขาก็มองออกไปทางประตู /อยู่ๆ ก็ลุกขึ้นกระโดด (ไม่มี
สาเหตุ) 
 ซ้ําเพ่ือเน้นความหมายเดิมให้ชัดเจนย่ิงขึ้น คําซ้ําประเภทน้ีมักจะเป็นคําวิเศษณ์ เช่น ดังๆ วุ่นๆ  
 ซ้ําเพ่ือบอกความหมายของเวลาหรือสถานที่โดยประมาณ เช่น ใกล้ๆ ข้างๆ ดึกๆ เช้าๆ 
 ซ้ําเพ่ือบอกความหมายเป็นเอกพจน์ ซึ่งคําซ้ําชนิดน้ีมักสร้างจากคําลักษณะนาม เช่น เรื่อๆ ส่วน ๆ  
 ซ้ําเพ่ือบอกความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น เพ่ือนๆ เด็กๆ 
 ซ้ําเพ่ือบอกความหมายกว้างออกไป เช่น น่ังๆ นอนๆ 
 ซ้ําเพ่ือให้เกิดความหมายใหม่ เช่น หมูๆ พ้ืนๆ 

 
ตอนท่ี 5 คําสมาส-คําสนธิ 

คําสมาส คือ การนําคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมารวมกับคําบาลีสันสกฤตแล้วเกิด 
ความหมายใหม่ แต่ยังคงเค้าความหมายเดิมมีลักษณะดังน้ี 

1.เป็นคําที่มีรากศัพท์มาจากบาลี และสันสกฤตเท่าน้ัน เช่น สุขศึกษา อักษรศาสตร สังคมศาสตร์ 
อุดมศึกษา 

2.อ่านออกเสียงสระระหว่างคําที่สมาสกัน เช่น 
รัฐ + ศาสตร์ = รัฐศาสตร์  อ่าน รดั – ถะ – สาด 
ภูมิ + ทัศน์ = ภูมิทัศน์   อ่าน พูม – มิ – ทัด 
พืช + มงคล = พืชมงคล   อ่าน พืด – ชะ - มง – คน 

3.แปลจากหลังมาหน้า เช่น 
ราชโอรส  หมายถึง ลูกชายพระราชา 
กาฬพักตร์  หมายถึง หน้าดํา 
วรรณคดี  หมายถึง เรื่องราวของหนังสือ 

4.พยางค์สุดท้ายของคําหน้าที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( ) เมื่อนํามาสมาสให้ตัดทิ้งแล้ว 
อ่านออกเสียง “อะ”ก่ึงเสียง เช่น 
สิทธ์ิ + บัตร   เป็น สิทธิบัตร 
ไปรษณีย์ + บัตร  เป็น ไปรษณียบัตร 
สวัสด์ิ + ภาพ   เป็น สวัสดิภาพ 
สัตว์ + ศาสตร์   เป็น สัตวศาสตร์ 

5.คําว่า “พระ” (แผลงมาจาก “วร”) นําหน้าคําที่มาจากบาลีสันสกฤต เช่น พระสงฆ์ พระ
เนตร พระบาท พระราชวงศ์ 
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หลักสังเกตคําสมาสในภาษาไทย 
1. เกิดจากคํามูลต้ังแต่สองคําขึ้นไป 
2. เป็นคําที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเท่าน้ัน เช่น กาฬพักตร์ ภูมิศาสตร์ ราชธรรมบุตร

ทาน อักษรศาสตร์ อรรถคดี ฯลฯ 
3. พยางค์สุดท้ายของคําหน้า หากมีสระ อะ หรือมีตัวการันต์อยู่ ให้ยุบตัวน้ันออก (ยกเว้นคําบางคํา 

เช่น กิจจะลักษณะ เป็นต้น) 
4. แปลความจากหลังมาหน้า เช่น ราชบุตร แปลว่า บุตรของพระราชา เทวบัญชา แปลว่า คําสั่งของ

เทวดา ราชการ แปลว่า งานของพระเจ้าแผ่นดิน 
5. ส่วนมากออกเสียงพยางค์ท้ายของคํา หน้า แม้จะไม่มีรูป สระกํากับอยู่ โดยจะใช้เสียง อะ อิ และ อุ

(เช่น เทพบุตร) แต่บางคําก็ไม่ออกเสียง (เช่น สมัยนิยม สมุทรปราการ) 
6. คําบาลีสันสกฤตที่มีคําว่า พระ ซึ่งกลายเสียงมาจากบาลีสันสกฤต ก็ถือว่าเป็นคําสมาส (เช่น พระกร

พระจันทร์) 
7. ส่วนใหญ่จะลงท้ายว่า ศาสตร์ กรรม ภาพ ภัย ศึกษา ศิลป์ วิทยา (เช่น ศึกษาศาสตร์ ทุกขภาพ 

จิตวิทยา) 
8. อ่านออกเสียงระหว่างคํา เช่น 

ประวัติศาสตร์  อ่านว่า ประ – หวัด – ติ – สาด 
ศาสตร์นิจศีล  อ่านว่า สาด - นิจ – จะ – สีน 
ไทยธรรม  อ่านว่า ไทย – ยะ – ทํา 
อุทกศาสตร์  อ่านว่า อุ – ทก – กะ – สาด 
อรรถรส  อ่านว่า อัด – ถะ – รด 
จุลสาร   อ่านว่า จุน – ละ – สาน 

9. คําที่มีคําเหล่าน้ีอยู่ด้วย มักจะเป็นคําสมาส คือ การ กร กรรม คดี ธรรม บดี ภัย ภัณฑ์ ภาพลักษณ์ 
วิทยาศาสตร์ 
ข้อสังเกต 
1. ไม่ใช่คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด เช่น 

เทพเจ้า   (เจ้า เป็นคําไทย) 
พระโทรน  (ไม้ เป็นคําไทย) 
พระโทรน  (โทรน เป็นคําอังกฤษ) 
บายศรี   (บาย เป็นคําเขมร) 

2. คําที่ไม่สามารถแปลความจากหลังมาหน้าได้ไม่ใช่คําสมาส เช่น 
ประวัติวรรณคดี   แปลว่า ประวัติของวรรณคดี 
นายกสมาคม   แปลว่า นายกของสมาคม 
วิพากษ์วิจารณ์   แปลว่า การวิพากษ์และการวิจารณ์ 

3. คําสมาสบางคําไม่ออกเสียงสระตรงพยางค์ของคําหน้า เช่น 
ปรากฏ   อ่านว่า ปรา – กด – กาน 
สุภาพบุรุษ  อ่านว่า สุ – พาบ – บุ – หรุด 
สุพรรณบุรี  อ่านว่า สุ – พรรณ – บุ – รี 
สามัญศึกษา  อ่านว่า สา – มัน – สึก – สา 
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คําสนธิ คือ การสมาสโดยการเช่ือมคําเข้าระหว่างพยางค์หลังของคําหน้ากับพยางค์หน้าของคํา 
หลัง เป็นการย่ออักขระให้น้อยลงเวลาอ่านจะเกิดเสียงกลมกลืนเป็นคําเดียวกัน 

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

1. สระสนธิ คือการนําคําที่ลงท้ายด้วยสระไปสนธิกับคําที่ขึ้นค้นด้วยสระ ซึ่งเมื่อสนธิแล้วจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปสระตามกฎเกณฑ์ 

- ตัดสระพยางค์ท้ายคําหน้า แล้วใช้สระพยางค์หน้าคําหลัง เช่น 
ราช + อานุภาพ   =  ราชานุภาพ 
สาธารณ + อุปโภค  =  สาธารณูปโภค 
นิล + อุบล   =  นิลุบล 

- ตัดสระพยางค์ท้ายคําหน้า และใช้สระพยางค์ต้นของคําหลัง โดยเปลี่ยนสระพยางค์ต้นของคําหลัง 
อะ  เป็น  อา 
อิ  เป็น  เอ 
อุ  เป็น  อู 
อุ, อู  เป็น  โอ 

เช่น 
พงศ + อวตาร  =  พงศาวตาร 
ปรม + อินทร์  =  ปรเมนทร์ 
มหา + อิสี  =  มเหสี 

- เปลี่ยนสระพยางค์ท้ายของคําหน้าเป็นพยัญชนะ คือ 
อิ อี  เป็น  ย 
อุ อู  เป็น  ว 

ใช้สระพยางค์ต้นของคําหลังซึ่งอาจเปลี่ยนรูปหรือไม่เปลี่ยนรูปก็ได้ ในกรณีที่สระพยางค์ต้นของคํา 
หลังไม่ใช่ อิ อี อุ อู อย่างสระตรงพยางค์ท้ายของคําหน้า เช่น 

กิตติ + อากร   = กิตยากร 
สามัคคี + อาจารย์  =  สามัคยาจารย์ 
ธนู + อาคม   =  ธันวาคม 

คําสนธิบางคําไม่เปลี่ยนสระ อิ อี เป็น ย แต่ตัดทิ้ง ทั้ง สระพยางค์หน้าคําหลังจะไม่มี อิ อี ด้วยกัน เช่น
  ศักคิ + อานุภาพ  =  ศักดานุภาพ 

ราชินี + อุปถัมภ์  =  ราชินูปถัมภ์ 
หัสดี + อาภรณ์  =  หัสดาภรณ์ 
 

2. พยัญชนะสนธ ิ คือการเช่ือมคําด้วยพยัญชนะเป็นการเช่ือมเสียง พยัญชนะในพยางค์ท้ายของคํา
แรกกับเสียงพยัญชนะหรือสระในพยางค์แรกของคําหลัง เช่น 

- สนธิเข้าด้วยวิธี โลโป คือ ลบพยางค์สุดท้ายของคําหน้าทิ้ง เช่น 
นิรส + ภัย   =  นิรภัย 
ทุรส + พล   =  ทุรพล 
อายุรส + แพทย์   =  อายุรแพทย์ 
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- สนธิเข้าด้วยวิธี อาเสโท คือแปลงพยัญชนะท้ายของคําหน้า เป็นสระ โอ แล้วสนธิตามปกติ เช่น 

มนส + ภาพ   =  มโนภาพ 
ยสส + ธร   =  ยโสธร 
รหส + ฐาน   =  รโหฐาน 

3. นฤคหิตสนธิ คือ การเช่ือมคําด้วยนฤคหิต เป็นการเช่ือมเมื่อพยางค์หลังของคําแรกเป็นนฤคหิต 
กับเสียงสระในพยางค์แรกของคําหลัง มี 3 วิธี คือ 

1. นฤคหิตสนธิกับสระ ให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็น ม แล้วสนธิกัน 
เช่น สํ + อาคม = สม + อาคม = สมาคม 
สํ + อุทัย = สม + อุทัย = สมุทัย 

2. นฤคหิตสนธิกับพยัญชนะของวรรค ให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของ 
พยัญชนะในแต่ละวรรค ได้แก่ 

วรรคกะ เป็น ง 
วรรคจะ เป็น ญ 
วรรคตะ เป็น น 
วรรคฏะ เป็น ณ 
วรรคปะ เป็น ม 

เช่น สํ + จร = สญ + จร = สัญจร สํ + นิบาต = สน + นิบาต = สันนิบาต 
3. วรรคกะ เป็นสนธิกับพยัญชนะเศษวรรค ให้เปลี่ยนนฤคหิต เป็น ง  เช่น สํ + สาร =สงสาร 

สํ + หรณ์ = สังหรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

แบบฝึกท้ายบทที่ 3 
คําสั่ง จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1. คํามูล หมายถึง........................................................................................................................... 
   ตัวอย่าง 1. ................................................ 

2. ................................................ 
3. ................................................ 
4. ................................................ 
5. ................................................. 

 
2. คําประสม หมายถึง..................................................................................................................  
   ตัวอย่าง 1. ................................................ 

2. ................................................ 
3. ................................................ 
4. ................................................ 
5. ................................................. 

 
3. คําซ้อน หมายถึง............................................................................................................................. 
   ตัวอย่าง 1. ................................................ 

2. ................................................ 
3. ................................................ 
4. ................................................ 
5. ................................................. 

 
4. คําซ้ํา หมายถึง............................................................................................................................................ 
   ตัวอย่าง 1. ................................................ 

2. ................................................ 
3. ................................................ 
4. ................................................ 
5. ................................................. 
 

5. คําสมาส หมายถึง..............................................................................................................................................     
   ตัวอย่าง 1. ................................................ 

2. ................................................ 
3. ................................................ 
4. ................................................ 
5. ................................................. 
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6. คําที่มีความหมายโดยตรง และคําที่มคีวามหมายโดยนัย  มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  จงอธิบาย 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
7. คําที่เกิดขึ้นโดยการสร้างคําจากคํามูล เกิดจากคําลักษณะใด 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
8. จงยกตัวอย่างคําที่มีความหมายตรงกันข้าม  มาอย่างน้อย 5 คํา 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
9. จงอธิบายหน้าที่ของคําประสมมาเป็นข้อๆ  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
10. คําสมาส และ คําสนธิ มคีวามหมายเสมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 
บทท่ี 4 คําไทยแท้ 
สาระสาํคญั 
 บอกลักษณะของคําไทยแท้ คําที่มาจากภาษาภาลีและสันสกฤตหรือคําที่มาจากภาษาอ่ืนๆ 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
 1. ผู้เรียนอธิบายลักษณะของคําไทยแท้ได้ 
 2. ผู้เรียนอธิบายลักษณะของคําภาษาบาลีและสันสกฤตได้ 
 3. ผู้เรียนอธิบายลักษณะของคําภาษาเขมรอ่ืน 
 4. ผู้เรียนอธิบายลักษณะของคําที่มาจากภาษาอ่ืนได้ 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 ตอนที่ 1 ลักษณะคําไทยแท้ 
 ตอนที่ 2 ลักษณะของภาษาบาลี และสันสกฤต 
 ตอนที่ 3 ลักษณะของภาษาเขมร 
 ตอนที่ 4 ลักษณะของคําที่มาจากภาษาอ่ืน 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 2 
 2. ชม DVD/VCD หรือสื่อออนไลน์ เรื่องคําไทยแท้และคําที่มาจากภาษาอ่ืน 
 3. ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 4. แบบบันทึกผลการเรียนรู ้
สื่อประกอบการเรียน 
 1. เอกสารการเรียนรู้บทที่ 2 
 2. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (ถ้ามี) 
 3. สื่อ DVD/VCD 
ประเมินผล 
 1. แบบบันทึกผลการเรียนรู ้
 2. แบบทดสอบท้ายบท 
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บทที ่4 
คําไทยแท้และคําที่มาจากภาษาอ่ืน 

ตอนท่ี 1 ลักษณะคําไทยแท้ 
1.คําไทยแท้ส่วนมากมีพยางค์เดียว ไม่ว่าจะเป็นคํานาม สรรพนาม วิเศษณ์ บุพบท สันธาน อุทาน 

ฯลฯ ซึ่งเรียกว่าภาษาคําโดด เช่น ลุง ป้า น้า อา กา ไก่ ฯลฯ มีคําไทยแท้หลายคําที่มีหลายพยางค์ เช่น มะม่วง 
สะใภ้ ตะวัน กระโดด มะพร้าว ทั้งน้ีเพราะสาเหตุที่เกิดจาก 

1.1 การกร่อนเสียง คํา 2 พยางค์เมื่อพูดเร็วๆ เข้า คําแรกจะกร่อนลง เช่น มะม่วง-หมากม่วง       
ตะคร้อ– ต้นคร้อ  สะดือ-สายดือ มะตูม-หมากตูม 

1.2 การแทรกเสียง คือคํา 2 พยางค์เรียงกันแล้วมีเสียงแทรกตรงกลาง เช่น ลูกกระดุม-ลูกดุม        
ผักกระถิน-ผักถิน นกกระจอก-นกจอก ลูกกระเดือก-ลูกเดือก 

   1.3 การเติมพยางค์หน้าคํามูลโดยเติมคําให้มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น จุ๋มจิ๋ม-กระจุ๋มกระจ๋ิม     
เด๋ียว-ประเด๋ียว ท้วง-ประท้วง ทํา-กระทํา 

2. คําไทยแท้ไม่มีตัวการันต์ ไม่นิยมคํา ควบกล้ํา แต่มีเสียงควบกล้ําอยู่บ้างเป็นการควบกล้ําด้วยร,ล,ว 
และมีตัวสะกดตรงตามมาตรา เช่น เชย สาว จิก กัด ฯลฯ 

3. คําไทยแท้มี วรรณยุกต์ ทั้งมีรูปและไม่มีรูป เพ่ือแสดงความหมาย เช่น ฉันอ่านข่าว เรื่องข้าว 
4. การเรียงคําในภาษาไทยสับที่กันทําให้ความหมายเปลี่ยนไป เช่น ใจน้อย-น้อยใจ กลัวไม่จริง-จริงไม่กลัว    
5. คําไทยจะใช้รูป “ไอ” กับ “ใอ” จะไม่ใช้รูป “อัย” เลย และจะไม่พบพยัญชนะต่อไปน้ี ฆ ณ ฌ ฎ ฏ 

ฐ ฑ ฒ ธ ศ ษ ฬ ยกเว้นคําบางคําที่เป็นคําไทย คือ ฆ่า เฆี่ยน ศึก ศอก เศิก เศร้า ธ ณ ฯพณฯ ใหญ่ หญ้า เป็นต้น 
คําไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกดมี 8 มาตรา คําไทยจะสะกดตรงตาม

มาตราตัวสะกดและไม่มีการันต์ เช่น 
มาตราแม่กก  ใช้  ก  สะกด  เช่น  มาก  จาก  นก  จิก  รัก 
มาตราแม่กด ใช้  ด  สะกด  เช่น  กัด  ตัด  ลด  ปิด  พูด 
มาตราแม่กบ  ใช้  บ  สะกด  เช่น  จับ  จบ  รับ  พบ  ลอบ 
มาตราแม่กน  ใช้  น  สะกด  เช่น  ขึ้น  อ้วน  รุ่น  นอน กิน 
มาตราแม่กง  ใช้  ง  สะกด  เช่น  ลง  ล่าง  อ่าง  จง  พุ่ง 
มาตราแม่กม  ใช้  ม  สะกด เช่น  ลาม ริม  เรียม  ซ้อม  ยอม 
มาตราแม่เกย  ใช้  ย  สะกด เช่น  ยาย  โรย  เลย  รวย  เฉย 
มาตราแม่เกอว  ใช้  ว  สะกด  เช่น  ดาว  เคียว  ข้าว  เรียว  เร็ว 
 

คําที่มีมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด จะเป็นคําที่เป็นภาษาอ่ืนที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย 
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ตอนท่ี 2 ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤต 
ภาษาบาลีและสันสกฤตอยู่ในตระกูลภาษาที่มีวิภัตปัจจัย คือ เป็นภาษาที่มีคํา เดิม เป็นคําธาตุ เมื่อจะ

ใช้คําใดจะต้องนําธาตุไปประกอบกับปัจจัยและวิภัตติ เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายบอกพจน์ ลึงค์ บุรุษ กาล มาลา 
วาจก โครงสร้างของภาษาประกอบด้วย ระบบเสียง หน่วยคํา และระบบโครงสร้างของประโยค ภาษาบาลีและ
สันสกฤตมีหน่วยเสียง 2 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยัญชนะ ดังน้ี 

1. หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงสระภาษาบาลีมี 8 หน่วยเสียง คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 
หน่วยเสียงภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลี 8 หน่วยเสียง และต่างจากภาษาบาลีอีก 6 
หน่วยเสียง เป็น 14 หน่วยเสียง คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦๅ 

2. หน่วยเสียงพยัญชนะ 
หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาบาลีมี 33 หน่วยเสียง ภาษาสันสกฤตมี 35 หน่วยเสียง เพ่ิมหน่วย

เสียง ศ ษ ซึ่งหน่วยเสียงพยัญชนะทั้งสองภาษาน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พยัญชนะวรรค และ พยัญชนะ
เศษวรรค 
วิธีสังเกตคําบาลี 

1. สังเกตจากพยัญชนะตัวสะกดและตัวตาม 
ตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ข้างท้ายสระประสมกับสระและพยัญชนะต้น เช่น  ทุกข์ 

= ตัวสะกด 
ตัวตาม คือ ตัวที่ตามหลังตัวสะกด เช่น สัตย สัจจ ทุกข เป็นต้น คําในภาษาบาลี จะต้อง มี

สะกดและตัวตามเสมอ โดยดูจากพยัญชนะบาลี มี 33 ตัว แบ่งออกเป็นวรรคดังน้ี 
 

แถวที ่ 1 2 3 4 5 
วรรค กะ ก ข ค ฆ ง 

วรรค จะ จ ฉ ช ฌ ญ 
วรรค ฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
วรรค ตะ ต ถ ท ธ น 
วรรค ปะ ป ผ พ ถ ม 
เศษวรรค ย   ร   ล   ว   ส   ห   ฬ   อัง 

 
มีหลักสังเกตดังนี้ 

ก. พยัญชนะตัวที่ 1  3  5 เป็นตัวสะกดได้เท่าน้ัน (ต้องอยู่ในวรรคเดียวกัน) 
ข. ถ้าพยัญชนะตัวที่ 1 สะกด ตัวที่ 1 หรือตัวที่ 2 เป็นตัวตามได้ เช่น สักกะ ทุกข สัจจ ปัจฉิม สัตต 

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

อัชฌา พุทธ คพภ (ครรภ์) 
ง. ถ้าพยัญชนะตัวที่ 5 สะกด ทุกตัวในวรรคเดียวกันตามได้ เช่น องค์ สังข์ องค์ สงฆ์ สัมปทาน สัมผัส 

สัมพันธ์ สมภาร เป็นต้น 
จ. พยัญชนะบาลี ตัวสะกดตัวตามจะอยู่ในวรรคเดียวกันเท่าน้ันจะข้ามไปวรรคอ่ืนไม่ได้ 
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2. สังเกตจากพยัญชนะ “ฬ” จะมีใช้ในภาษาบาลีในไทยเท่าน้ัน เช่น จุฬา ครุฬ อาสาฬห์ วิฬาร์ 
โอฬาร์ พาฬ เป็นต้น 

3. สังเกตจากตัวตามในภาษาบาลี จะมาเป็นตัวสะกดในภาษาไทยโดยเฉพาะวรรค ฎ และวรรคอ่ืน ๆ 
บางตัว จะตัดตัวสะกดออกเหลือแต่ตัวตามเมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เช่น 

 
 
 
 

ยกเว้นคําโบราณที่นํามาใช้แล้วไม่ตัดรูปคําซ้ําออก เช่น ศัพท์ทางศาสนา ได้แก่ วิปัสสนา จิตต วิสุทธ์ิ 
กิจจะลักษณะ เป็นต้น 

 
 

วิธีสังเกตคําสันสกฤต มีดังนี้ 
1. พยัญชนะสันกฤต มี 35 ตัว คือ พยัญชนะบาลี 33 ตัว + 2 ตัว คือ ศ ษ ฉะน้ันจึงสังเกตจากตัว ศ ษ 

มักจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น กษัตริย์ ศึกษา เกษียร พฤกษ์ ศีรษะ เป็นต้น ยกเว้นคําไทยบางคําที่ใช้เขียนด้วย
พยัญชนะทั้ง 2 ตัวน้ี เช่น ศอก ศึก ศอ เศร้า ศก ดาษ กระดาษ ฝรั่งเศส ฝีดาษ ฯลฯ 

2. ไม่มีหลักการสะกดแน่นอน ภาษาสันสกฤต ตัวสะกดตัวตามจะอยู่ข้ามวรรคกันได้  ไม่กําหนดตายตัว 
เช่น อัปสร เกษตร ปรัชญา อักษร เป็นต้น 

3. สังเกตจากสระ สระในภาษาบาลี มี 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ส่วนสันสกฤต คือ สระ ภาษา
บาลี 8 ตัว + เพ่ิมอีก 6 ตัว คือ สระ ฤ ฤา ฦ ฦา ไอ เอา ถ้ามีสระเหล่าน้ีอยู่และสะกดไม่ตรงตามมาตราจะเป็น
ภาษาสันสกฤต เช่น ตฤณมัย ไอศวรรย์ เสาร์ ไปรษณีย์ ฤาษี คฤหาสน์ เป็นต้น 

4. สังเกตจากพยัญชนะควบกล้ํา ภาษาสันสกฤตมักจะมีคําควบกล้ําข้างท้าย เช่น จักร อัคร บุตร สตรี 
ศาสตร์ อาทิตย์ จันทร์ เป็นต้น 

5. สังเกตจากคําที่มีคําว่า “เคราะห์” มักจะเป็นภาษาสันสกฤต เช่น เคราะห์ พิเคราะห์ สังเคราะห์ 
อนุเคราะห์ เป็นต้น 

6. สังเกตจากคําที่มี “ฑ” อยู่ เช่น จุฑา กรีฑา ครุฑ มณเทียร จัณฑาล เป็นต้น 
7. สังเกตจากคําที่มี “รร” อยู่ เช่น สรรค์ ธรรม์ วรรณ บรรพต ภรรยา บรรณารักษ์ มรรยาท กรรม 

ทรรศนะ สรรพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

บาล ี ไทย บาล ี ไทย 
รัฎฐ รัฐ อัฎฐิ อัฐิ 
ทิฎฐ ิ ทิฐ ิ วัฑฒนะ วัฒนะ 
ปุญญ บุญ วิชชา วิชา 
สัตต สัต เวชช เวช 
กิจจ กิจ เขตต เขต 
นิสสิต นิสิต นิสสัย นิสัย 
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ลักษณะการยืมคําภาษาบาลีและสันสกฤต 
ภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นภาษาตระกูลเดียวกัน ลักษณะภาษาและโครงสร้างอย่างเดียวกัน ไทยเรา

รับภาษา ทั้งสองมาใช้ พิจารณาได้ดังน้ี 
1. ถ้าคําภาษาบาลีและสันสกฤตรูปร่างต่างกัน เมื่อออกเสียงเป็นภาษาไทยแล้วได้เสียงตรงกัน เรามัก

เลือกใช้รูปคําสันสกฤต เพราะภาษาสันสกฤตเข้ามาสู่ภาษาไทยก่อนภาษาบาลี เราจึงคุ้น กว่า เช่น 
บาลี   สันสกฤต  ไทย 
กมฺม   กรฺม   กรรม 
จกฺก   จกฺร   จักร 

2. ถ้าเสียงต่างกันเล็กน้อยแต่ออกเสียงสะดวกท้ังสองภาษา มักเลือกใช้รูปภาษาสันสกฤตมากกว่า
ภาษาบาลี เพราะเราคุ้นกว่าและเสียงไพเราะกว่า เช่น 

บาลี   สันสกฤต  ไทย 
ครุฬ   ครุฑ   ครุฑ 
โสตฺถิ   สฺวสฺติ   สวัสดี 

3. คําใดรูปสันสกฤตออกเสียงยาก ภาษาบาลีออกเสียงสะดวกกว่า จะเลือกใช้ภาษาบาลี เช่น 
บาล ี  สันสกฤต  ไทย 
ขนฺติ   กฺษานฺติ   ขันติ 
ปจฺจย   ปฺรตฺย   ปัจจัย 

4. รูป คํา ภาษาบาลีสันสกฤตออกเสียงต่างกันเล็กน้อยแต่ออกเสียงสะดวกท้ังคู่ บางทีเรานํามาใช้ทั้ง
สองรูปในความหมายเดียวกัน เช่น 

บาลี   สันสกฤต  ไทย 
กณฺหา   กฺฤษฺณา  กัณหา,กฤษณา 
ขตฺติย   กฺษตฺริย   ขัตติยะ,กษัตริย์ 

 

5. คําภาษาบาลีสันสกฤตที่ออกเสียงสะดวกทั้งคู่ บางทีเรายืมมาใช้ทั้งสองรูป แต่นํามาใช้ในความหมาย
ที่ต่างกัน เช่น 

บาล ี  สันสกฤต  ไทย   ความหมาย 
กิริยา   กฺริยา   กิริยา   อาการของคน 

กริยา   ชนิดของคํา 
โทส   เทฺวษ   โทสะ   ความโกรธ 

เทวษ   ความเศร้าโศก 
 

คําภาษาบาลีและสันสกฤตในวรรณคดีไทย 
คําภาษาบาลีและสันสกฤตปรากฏในวรรณคดีไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งในสมัยปัจจุบันทั้งที่เป็น

ร้อยแก้วและร้อยกรอง คือ พบต้ังแต่ในศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคําแหงแม้จะมีไม่มากนักแต่ก็เป็นหลักฐาน
ยืนยันได้ว่า ในสมัยสุโขทัยน้ันไทยได้นําภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยของเราแล้ว และในสมัยต่อมา
ก็ปรากฏว่านิยมใช้คําภาษาบาลีและสันสกฤตในการแต่งวรรณคดีมากขึ้น  
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ตอนท่ี 3 ลักษณะของภาษาเขมร 
ภาษาเขมร เป็นหน่ึง ในภาษาหลักของภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก และได้รับ อิทธิพลมาจากภาษา

สันสกฤต และภาษาบาลี พอสมควร ซึ่งอิทธิพลเหล่าน้ี มาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดูต่อ
วัฒนธรรมของชาวเขมร ในขณะที่อิทธิพลอ่ืนๆ เช่น จากภาษาไทย และภาษาลาว เป็นผลมาจากการติดต่อกัน
ทางด้านภาษา และความใกล้ชิดกันในทางภูมิศาสตร์ 

ภาษาเขมรแปลกไปจากภาษาในประเทศเพ่ือนบ้าน (ภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม)
เน่ืองจากไม่มีเสียงวรรณยุกต์ 

ภาษาถ่ิน ภาษาถิ่นมีการแสดงอย่างชัดเจนในบางกรณี มีข้อแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ระหว่างคนพูดจาก
เมืองพนมเปญ (เมืองหลวง)และเมืองพระตะบองในชนบท 

ลักษณะของสําเนียงในพนมเปญ คือการออกเสียงอย่างไม่เคร่งครัด โดยท่ีบางส่วนของคําจะนํามา
รวมกัน หรือตัดออกไปเลย เช่น “พนมเปญ” จะกลายเป็น “มเปญ” อีกลักษณะหน่ึงของสําเนียงในพนมเปญ
ปรากฏในคําที่มีเสียง r/ร เป็นพยัญชนะที่ 2 ในพยางค์แรก กล่าวคือ จะไม่ออกเสียง r/ร ออกเสียงพยัญชนะตัว
แรกแข็งขึ้น และจะอ่านให้มีระดับเสียงตก เช่นเดียวกับวรรณยุกต์เสียงโท ตัวอย่างเช่น “dreey” (“เตรย”
แปลว่า “ปลา”) อ่านเป็น “เถ็ย” (โดย d จะกลายเป็น t และมีสระคล้านเสียง “เอ” และเสียงสระจะสูงขึ้น) 
อีกตัวอย่างหน่ึงคือ คําว่า “ส้ม” ออกเสียงว่า kroich โกรชในชนบท ส่วนในเมืองออกเสียงเป็น koich-โคช 

ไวยากรณ์ 
ลําดับคําในภาษาเขมรมักจะเป็น ประธาน-กริยา-กรรม ภาษาเขมรประกอบด้วยคําเด่ียวเป็นหลักแต่

การสร้างคําจากการเติมหน้าคําและการเติมภายในคําก็มีมาก 
 

อักษรเขียน 
ภาษาเขมรเขียนด้วยอักษรเขมร และเลขเขมร (มีลักษณะคล้ายเลขไทย) ใช้กันทั่วไปมากกว่าเลข 

อารบิก ชาวเขมรได้รับตัวอักษรและตัวเลขจากอินเดียฝ่ายใต้ อักษรเขมรน้ันมีด้วยกัน 2 แบบ ดังน้ี 
1. อักษรเชรียง (อักซอเจรียง) หรืออักษรเอน หรืออักษรเฉียง เป็นตัวอักษรที่นิยมใช้ทั่วไป 
2. เดิมน้ันนิยมเขียนเป็นเส้นเอียง แต่ภายหลังเมื่อมีระบบการพิมพ์ ได้ประดิษฐ์อักษรแบบเส้นตรงขึ้น 

และมีช่ืออีกอย่างว่า อักษรยืน (อักซอโฌ) อักษรเอนน้ีเป็นตัวยาว มีเหลี่ยมเขียนง่าย ถือได้ว่าเป็นอักษรแบบหวัด 
3. อักษรมูล หรืออักษรกลม เป็นอักษรที่ใช้เขียนบรรจง ตัวกว้างกว่าอักษรเชรียง นิยมใช้เขียนหนังสือ

ธรรม เช่น คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา หรือการเขียนหัวข้อ ที่ต้องการความโดดเด่น หรือการจารึกในที่สาธารณะ 
 

 
การสังเกตคําภาษาเขมรมีวิธีการดังนี้ 

1. คําไทยที่มาจากภาษาเขมรมักใช้พยัญชนะ จ ญ ร ล สะกด เช่น เผด็จ สมเด็จ เดิร (เดิน) ถวิล ชาญ 
2. คําไทยที่มาจากภาษาเขมรมักเป็นคําควบกล้ําและเป็นคํามากพยางค์เช่น ขลาด โขมด โขนง เสวย 

ไถง กระบือ 
 3. คําที่มาจากภาษาเขมรไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ ยกเว้นบ้างคํา เช่น เสน่ง เขม่า 
 4. คําที่ใช้อักษรควบกล้ําและอักษรนํา อักษรตามมักเป็นคําเขมร เช่น เขลา เขมา ขจี โตนด คําภาษา
เขมรที่เราใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น ตรัส เสวย โปรด ถวาย ประทับ บรรทม สรง 
 5. คําสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า กํา คํา จํา ขํา ดํา ตํา ทํา มักเป็นภาษาเขมร เช่น กําเนิด กําหนด 
คํารบ จํารัส จํารูญ ชํานาญ ชํารุด ดําเนิน ดําริ ตํารวจ ตํารับ ทํานบ ทําเนียบ 
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6. คําไทยที่มาจากภาษาเขมรมักใช้ บัง บัน บํา แทน บ เช่น 
บัง บังคับ บังคม บังเหียน บังเกิด บังคล บังอาจ 
บัน บันได บันโดย บันเดิน บันดาล บันลือ 
บํา บําเพ็ญ บําบัด บําเหน็จ บําบวง 

 7. คําไทยที่มาจากภาษาเขมรโดยวิธีแผลงคํามีหลายพวก 
  - ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน เป็น กระดาน ขจอก เป็น กระจอก 
  - ผ แผลงเป็น ประ ผสม- ประสม ผจญ-ประจญ 
  - ประ แผลงเป็น บรร ประทม เป็น บรรทม ประจุ-บรรจุ ประจง-บรรจง 
  - คําไทยที่มาจากภาษาเขมรท่ีเป็นคําโดด เช่น แข โลด เดิน นัก อวย ศก เลิก 
 

ตอนท่ี 4 คําท่ีมาจากภาษาอ่ืน 
ในภาษาไทยมีการขอยืมคําจากภาษาอ่ืนๆ มากมาย เช่น ภาษาบาลี ภาษาสัมนสกฤต ภาษาเขมร 

เป็นต้น 
คําที่มาจากภาษาอ่ืนเหล่าน้ี จะมีหลักในการสังเกตแตกต่างกัน ทําให้เราสามารถทราบได้ว่าคําเหล่า 

น้ีมาจากภาษาใด 
1. คําที่มาจากภาษาบาลี 

ตัวอย่างคํา พุทธ ปัญญา มัจฉา บุปผา อัคคี จุฬา หทัย ทุกข์ บาป ราโชวาท มุทิตา ดาบส 
ชาตะ คฤหัสถ์ ข้อสังเกต 

1) ทั้งตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา 
2) มีอักษรการันต์ 
3) ไม่มีวรรณยุกต์ และไม่ใช้ไม้ไต่คู้ 
4) มักประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ 

2. คําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
ตัวอย่างคํา เกษตร สตรี กรีฑา ครุฑ ปรัชญา ธรรม ภรรยา ราตรี ฤดี ฤทัย ราเชนทร์ 

กัลบก ไพศาล บาป 
ข้อสังเกต  1) ทั้งตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา 

2) มีอักษรการันต์ 
3) ไม่มีวรรณยุกต์ และไม่ใช้ไม้ไต่คู้ 
4) มักประสมด้วยพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ฤ ศ ษ 

3. มาจากภาษาเขมร 
ตัวอย่างคํา ฉกาจ เข็ญ จําเนียร กังวล เพ็ญ เสด็จ เจริญ ขจร ทูล 

ข้อสังเกต สะกดด้วย จ ญ ร ล 
ตัวอย่างคํา ขลัง โขน ฉลอง เสวย เขนย เฉลย 

ข้อสังเกต มักใช้คําควบกล้ําและคําที่ใช้อักษรนํา 
ตัวอย่างคํา กําจร ตํารวจ กําเนิด ดําริ บังคม จําเริญ ชํานรร 

ข้อสังเกต คํา 2 พยางค์ มักขึ้นต้นด้วยคําว่า กํา จํา ชํา ดํา ตํา ทํา บัง 
4. มาจากภาษาชวา 

ตัวอย่างคํา กริช (มีดปลายแหลมมี 2 คม), กิดาหยัน (มหาดเล็ก), บุหงา (ดอกไม้), ป้ันเหน่ง (เข็มขัด), 
มะงุมมะงาหรา (เที่ยวป่า) 

ข้อสังเกต มักจะเป็นคําที่มีเสียงจัตวา 



41 
 

5. คําที่มาจากภาษาจีน 
ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันมาเเต่โบราณกาล ในสมัยสุโขทัยได้มีการทําสัญญาทางไมตรีกัน

ระหว่างไทยกับจีน ภาษาไทย และภาษาจีนจัดอยู่ในตระกูลภาษาคําโดด ทั้งสองภาษามีเสียงสูงๆ ตํ่าๆ เหมือน
เสียงดนตรี จึงได้ช่ือว่าเป็นภาษาดนตรี 

คําที่มาจากภาษาจีน มีลักษณะ ดังนี้ 
- มักเป็นคําพยางค์เดียว 
- มีรูปวรรณยุกต์เเละเสียงวรรณยุกต์ เพ่ือให้เกิดความหมาย 

ตัวอย่าง คําที่มาจากภาษาจีน 
คํานาม 

ก๊ก (หมู่เหล่า) ก๋ง (ปู่) ขิม (เครื่องดนตรีชนิดหน่ึง) เซียน (ผู้วิเศษ) 
ตังเก (เรือ) โสหุ้ย (ค่าใช้จ่าย) ซ้อ (สะใภ้) อ้ังโล่ (เตา) ฮ่องเต้ (กษัตริย์) 

คํากริยา 
เก๊ก (วางท่า) เขียม (ประหยัด) เจ๊า (เลิกกันไป) แฉ (เปิดเผยให้รู้) ทู่ซี้ (ทนทําต่อไป) 
เซ็ง ลี้ (ขายต่อ) แฉ (เปิดเผยให้รู้) เซ๊ง (ขาย) ตอ้ื (พยายาม) ตนุ (เกบ็ ไว้) ต๋นุ (ทําอาหารให้เป่ือย) 
ตัวอย่าง ประโยคที่ใช้คําที่มาจากภาษาจีน 

กง ชอบฟังหลานตี ขิม เวลาน่ังด่ืมนํ้า เก๊กฮวย 
เธอเป็นคน เขียม จึงไม่ชอบจัดงานเลี้ยงที่ต้องจ่ายค่า โสหุ้ย มาก 
ทินกรถูกเพ่ือน ต้ือ ให้ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน 
คนที่ เก๊ก มาก ๆ มักจะไม่มีเพ่ือน 

5. คําที่มาจากภาษาอังกฤษ  
 คําไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น กัปตัน ก๊าซ แก๊ส แก๊ป กุ๊ก ก๊อปป้ี 
 กาแฟ กอล์ฟ คอมพิวเตอร์ คิว คอมมิวนิสต์ เค้ก เช้ิต โชว์ 
 เช็ค แชร์ เทอม  ทีม โน๊ต น๊อต น๊อค บอล บ๋อย 
 เบอร์ ปัสตัน (ปืน)  แป๊ปนํ้า  โปรแกรม ฟุต มอเตอร์ 
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แบบทดสอบท้ายบทที ่4 
 

คําสั่ง จงตอบคําถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1. ข้อใดเป็นคําไทยแท้ทุกคํา 

ก. รู้กินเพ่ิมพลงังาน รู้อ่านเพ่ิมกําลังปัญญา 
ข. นํ้ามันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ 
ค. รักบ้านต้องล้อมรั้ว รักครอบครัวต้องล้อมรัก 
ง. ภาษาบอกความเป็นชาติ เอกราชบอกความเป็นไทย 

2. ข้อใดไม่มีคําที่มาจากภาษาเขมร 

ก. โปรดเอ้ือเฟ้ือแก่เด็กและคนชรา 
ข. เราจะไปรับหลานสาวที่สถานีบางซื่อ 
ค. นวนิยายเรื่องน้ีดําเนินเรื่องได้กระชับดี 
ง. เขาเป็นคนเจ้าสําราญมาต้ังแต่ยังหนุ่ม 

3. ข้อใดไม่มีคําที่มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต 

ก. เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
ข. อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดา 
ค. ช่ือของเขาอยู่ในทําเนียบรุ่น 
ง. ภรรยาของเขาทํางานอยู่ที่น่ี 
 

4 ข้อใดเป็นคํามาจากภาษาสันสกฤต 
 ก. กระบือ 
 ข. มัจฉา 
 ค. บาป 
 ง. กระดาษ 
 

5. ข้อใดเป็นคาํมาจากกภาษาบาลี 
 ก. ผสม 
 ข. กระดาน 
 ค. มุทิตา 
 ง. บําบัด 
 

6. ข้อใดเป็นคาํมาจากภาษาเขมร 
 ก. กังวล 
 ข. ฮ่องเต้ 
 ค. ราโชวาท 
 ง. บรรลุ 
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7. ข้อใดมีคําทีม่าจากภาษาต่างประเทศมากที่สุด 
ก. จงเจริญชเยศด้วย เดชะ 
ข. ปราชญ์แสดงดําริด้วย ไตรยางศ์ 
ค. อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ 
ง. บัณฑิตวินิจเลิศ แถลงสาร 
 

8 คําประพันธ์ต่อไปน้ีคํายืมมาจากภาษาต่างประเทศรวมก่ีคํา 
“บํารุงบิดามา ตุระด้วยหทัยปรีย์ 
หากลูกและเมยีมี ก็ถนอมประหน่ึงตน” 
ก. 5 คํา   
ข. 6 คํา   
ค. 7 คํา   
ง. 8 คํา 
 

9. ข้อใดคือการกร่อนเสียง 
 ก. มะม่วง --- หมากม่วง 
 ข.  ผักกระถิน --- ผักถิน 
 ค. ท้วง --- ประท้วง 
 ง. เด๋ียว --- ประเด๋ียว 
 

10. ข้อใดเป็นคําไทยแท้ 
 ก. ผสม 
 ข. ประเด๋ียว 
 ค. ปัญญา 
 ง. ราตรี 
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บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือและหนังสือเรียนชุด หลักภาษาไทย. 14 : 
A beginning Course For Thai Students. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา. 2523. 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หลักสตูรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ์. 2553. 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หนังสือเรียนสาระความรู้พ้ืนฐาน 
วิชาไทยในชีวิตประจําวัน พต21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. 2554 

อัญชลี เสริมสง่สวัสด์ิ, ดร.วิไลลักษณ ์สาหร่ายทอง. หลักภาษาไทยสําหรบัพนักงานขายของที่ระลึก. 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2546 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม,หนังสือเรียนสาระ 

ความรู้พ้ืนฐาน วิชา หลักภาษาไทย พท 33002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2555 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
นายวัชระ    พันธ์ุผจญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสันกําแพง  

 นางณีรนุช  คันธา         ครูชํานาญการพิเศษ  กศน.อําเภอสันกําแพง 
 นางสาวขวัญฤทัย  ไชยวงค์หลัง ครู    กศน.อําเภอสันกําแพง 
    
ข้อมูล/เรียบเรียง 

นางเพ็ญศรี  ต้อนรับ            ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวลําดวน  อะนุจา             ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวสุทธิราภรณ์    เดชวงศ์ญา ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายสุรพันธ์    เสนอุ่น  ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวอัจฉรา  ศรียาบ      ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวอรนิตย์       กันธพรหม หัวหน้า กศน.ตําบลออนใต้        กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางไมล์ลา  ขัติรัตน์     หัวหน้า กศน.ตําบลสันกําแพง   กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายสกล   ศรีนา      หัวหน้า กศน.ตําบลบวกค้าง กศน.อําเภอสันกําแพง   
นายเจตนา  จันทร์ตาเงิน หัวหน้า กศน.ตําบลร้องวัวแดง   กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายกําพล  ภิทนวรณ์ หัวหน้า กศน.ตําบลห้วยทราย    กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางอุษณา  ฤดีใจ  หัวหน้า กศน.ตําบลต้นเปา กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายทนง        อินทรัตน์ หัวหน้า กศน.ตําบลสันกลาง กศน.อําเภอสันกําแพง            
นางสาวสุพัตรา        มูลทะสิน          หัวหน้า กศน.ตําบลทรายมูล       กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวสายสุนีย์      สุทโททน          หัวหน้า กศน.ตําบลแม่ปูคา        กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายนัฐพล             เฉื่อยกลาง        หัวหน้า กศน.ตําบลแช่ช้าง        กศน.อําเภอสันกําแพง 
นางสาวรุจิรา  คันธา  นักวิชาการศึกษา   กศน.อําเภอสันกําแพง 
นายโชคชัย            กันทะ             เจ้าหน้าที่ธุรการ                    กศน.อําเภอสันกําแพง  

บรรณาธิการ 
 นางสาวขวัญฤทัย  ไชยวงค์หลัง ครู    กศน.อําเภอสันกําแพง 
 นางเพ็ญศรี  ต้อนรับ            ครูอาสาสมัคร                  กศน.อําเภอสันกําแพง 

 นางสาวรุจิรา  คันธา  นักวิชาการศึกษา   กศน.อําเภอสันกําแพง 

ผู้พิมพ์และออกแบบปก 
 นายสกล   ศรีนา      หัวหน้า กศน.ตําบลบวกค้าง กศน.อําเภอสันกําแพง 
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คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา       ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์      รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    

 
    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 

 

    นางนิรมล   บุญชู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ  ประธานกรรมการ 
 นางจุฑามาศ วงษ์ศิริ     ครูชํานาญการพิเศษ     กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์     ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
 นางจารวี มะโนวงค์ ครูชํานาญการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางนิชาภา สลักจิตร  ครูชํานาญการ กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
 นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ  ครู คศ.1 กศน.อําเภอแม่วาง   กรรมการ 
 นางยุพิน คําวัน  ครู คศ.1 กศน.อําเภอฮอด   กรรมการ 
 นางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมือง   กรรมการ 
     นางเบญจพรรณ ปันกํา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
     นายศรัณย์ภัทร       จักรแก้ว  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
     นางสาวณัฐกฤตา    มะณีแสน ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
     นางสาวณฐมน       บุญเทียม ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเชียงดาว  กรรมการ 
 นางโยธกา ธีระวาสน์  ครูอาสาฯ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางสาวภาสินี        สิงห์รัตนพันธ์ุ    บรรณารักษ์               สํานักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

         และเลขานุการ 
 
 

 


