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บทท่ี 1  

ธรรมชาติของภาษา  
1. ภาษาใชเสียงสื่อความหมาย ซ่ึงตองประกอบดวยหนวยเสียง ( เปนหนวยในภาษา ) และความหมาย  
 ความหมายของภาษามี 2 อยาง คือ  

1. ความหมายอยางกวาง   ภาษา หมายถึง การแสดงออกเพ่ือส่ือความหมายโดยมีระบบกฎเกณฑ
เขาใจกนัระหวางสองฝาย  อาจจะเปนการแสดงออกทางเสียง  ทาทาง หรือสัญลกัษณตาง  และอาจ
เปนการส่ือความหมายระหวางมนุษยหรือระหวางสัตวกไ็ด  
2. ความหมายอยางแคบ  ภาษา หมายถึง ถอยคําที่มนุษยใชส่ือความหมาย  

2. เสียงกับความหมายมีความสัมพันธกนั  มีสาเหตุเกิดจากการเลยีนเสียงจากธรรมชาติ เชน  
 1. เกิดจากการเลียงเสียงจากสิ่งตาง ๆ เชน เพลง , โครม , ปง เปนตน  
 2. เกิดจากการเลียนเสียงของสัตว  เชน แมว  , ตุกแก  
 3. เกิดจากการเลียนเสียงจากสิ่งส่ิงนั้น  เชน หวูด , ออด  
 4. เกิดจากเสียงสระหรือพยัญชนะท่ีมีความสัมพันธกับความหมาย เชน เซ , เป มีความหมายวา ไม
ตรง (แตเปนเพียงสวนนอยในภาษาเทานัน้) 
 5. ภาษาถิ่นบางถิ่นจะมีเสียงสัมพันธกับความหมาย  เชน สระเอาะ หรือ ออ ภาษาถิ่นบางถิ่นจะบอก
ความหมายวาเปนขนาดเล็ก  ดังเชน จอวอ หมายถึง เล็ก  , โจโว หมายถงึ ใหญ  เปนตน  
3. เสียงกับความหมายไมสัมพันธกนั เชน เด็ก  นอย  เดิน  เสียงจะไมสัมพันธกัน  แตเรากร็ูวา "เด็ก" 
หมายถึง คนทีมี่อายุนอย  "นอย" หมายถึง เล็ก  และ "เดิน" หมายถึง การยกเทากาวไป  เปนการตกลงกัน
ของคนที่ใชเสียงน้ัน ๆ วาจะใหมีความหมายเปนอยางไร   
4. หนวยในภาษาประกอบกนัเปนพยางคท่ีใหญขึ้น  

หนวยในภาษา หมายถึง สวนประกอบของภาษา ไดแก เสียง คํา และประโยค  ซ่ึงเราสามารถนํา
เสียงท่ีมีอยูอยางจํากัดมาสรางคําไดเพิ่มข้ึน  และนําคํามาสรางเปนประโยคตาง ๆ ไดมากขึ้น  เชน ฉันกิน
ขาว  อาจจะเพ่ิมคําเปน "ฉันกินขาวผัดกะเพรา" เปนตน  
5. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง  

การเปลีย่นแปลงของภาษามีสาเหตุ  ดังนี้   
1. การพูดจาในชีวิตประจําวัน   

- การกรอนเสียงพยางคหนา เชน หมากขาม เปน มะขาม สาวใภ เปนสะใภ 
  - ตัวอัพภาส เปนการตัดเสียง หรือ การกรอนจากตัวท่ีซํ้ากัน เชน ยับยับ เปน ยะยับ 

วิบวิบ เปน วะวิบ รีร่ี่ เปน ระรี ่
  - การกลมกลนืของเสียง เชน อยางไร เปน ยังไง ดิฉัน เปน เดี๊ยน  อันหนึ่ง  เปน อนึง่ 

2. อิทธิพลของภาษาอ่ืน เชน ภาษาอังกฤษจะมีอิทธิพลมากที่สุด มีการยืมคํา และประโยคมาใชทํา
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ใหเปนเกิดเปนสํานวนตางประเทศ และมีการดัดแปลงเพ่ือใหเขากับลักษณะภาษาไทย  
3. ความเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดลอม  เม่ือมีส่ิงใหม ๆ เกิดข้ึน กระบวนการความคิดใหม ๆ เกดิข้ึน
เปนสาเหตุใหเกิดคําศัพทใหม ๆ ตามมามากข้ึนตามยุคตามสมัยปจจุบัน  สวนคําที่ใชมาแตเดิม
อาจจะสูญหายไปซ่ึงคนสมัยใหมอาจจะไมรูจกั เชน ดงขาว  หรือ เกดิศพัทใหมแทนของเกา เชน 
ถนน เปน ทางดวน บาน เปน คอนโด ทาวเฮาส ฯลฯ 
4. การเรยีนภาษาของเด็ก  ภาษาของเด็กเม่ือเริ่มเรยีนรูภาษาเด็กจะปรุงเปนภาษาของเดก็เอง  ซ่ึงไม
เหมือนกับภาษาของผูใหญ  ใชคําไมตรงกนั ออกเสียงไมตรงกนั  ความหมายจึงไมตรงกับผูใหญ  
เม่ือเด็กเติบโตขึ้นก็จะสืบทอดภาษาตอไปไดอีกทําใหภาษาเปลี่ยนแปลงไปได  

6. ลกัษณะท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกนัของภาษา  
ลกัษณะท่ีคลายคลึงกัน   
1. ใชเสียงส่ือความหมาย  มีท้ังเสียงสระและเสียงพยญัชนะ  
2. มีการสรางศัพทข้ึนใหม ไดแก คําประสม , คําซํ้า  
3. มีสํานวน มีการใชคําในความหมายเดียวกัน  
4. มีคําชนิดตาง ๆ เชน คํานาม คําสรรพนาม คํากรยิา และคําขยาย 
5. สามารถขยายประโยคเพือ่ใหยาวออกไปเรื่อย ๆ ได  
6. มีการแสดงความคิดตาง ๆ เชน ประโยคคําถาม  ประโยคคําตอบ  ประโยคปฏิเสธ  ประโยคคําส่ัง  
7. สามารถเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  
ลกัษณะท่ีแตกตางกนั  
1. เสียงในภาษาอังกฤษมีเสียง G , Z  แตในภาษาไทยไมมี   
2. ภาษาไทยมีวรรณยกุตในประโยค  สวนภาษาอ่ืนไมมี  
3. ไวยากรณ  ภาษาไทยเรียงประโยคจาก ประธาน + กรยิา + กรรม   แตภาษาอ่ืนเรยีงสลับกันได   

7. ลกัษณะของภาษาในการสื่อสาร 
1. วัจนภาษา คือ ภาษาท่ีใชถอยคําในการส่ือสาร 
2. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไมใชถอยคําในการส่ือสาร ไดแก 

- กรยิา ทาทาง สีหนา สายตา เสียง(ปริภาษา) 
- สัญญาณ สัญลกัษณ (รวมถึงอักษร) 
- การสัมผัส (ผสัภาษา/สัมผัสภาษา) 
- ลักษณะทางกายภาพ(ภาษาวตัถุ/กายภาษา) 
- ระยะหาง(เทศภาษา) 
- เวลา(กาลภาษา) 
- กลิ่น รส  ภาพ สี ลักษณะตัวอักษร 
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บทท่ี 2  

มนุษยกับภาษา  
ความสําคญัของภาษา 

1. ภาษาชวยธาํรงสังคม   การอยูรวมกันของมนุษยในสังคมหน่ึง ๆ น้ันจะมีความสุขไดตองรูจักใช 
ภาษาแสดงไมตรีจิตความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน  แสดงกฎเกณฑทางสังคมที่จะปฏิบติัรวมกัน  การประพฤติ
ตนใหเหมาะสมแกฐานะของตนในสังคมนัน้ ๆ  ทําใหสามารถธํารงสังคมนั้นอยูได       ไมปนปวนและ
วุนวายถึงกับสลายตัวไปในท่ีสุด  

2. ภาษาแสดงความเปนปจเจกบุคคล  คือ แสดงใหเห็นถงึลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลใหเห็นวา 
บุคคลมีอุปนิสัย รสนยิม สติปญญา ความคิดและความอานแตกตางกันไป  

3. ภาษาชวยพัฒนามนุษย  มนุษยใชภาษาในการถายทอดความรู ความคิด และประสบการณใหแก 
กันและกัน  ทําใหมนุษยมีความรูกวางขวางมากข้ึนและเปนรากฐานในการคิดใหม ๆ เพื่อทําใหชีวิตความ
เปนอยูและสังคมมนุษยพฒันาเจรญิข้ึนตามลําดับ   

4. ภาษาชวยกาํหนดอนาคต  การใชภาษาในการกําหนดอนาคต  เชน การวางแผน  การทําสัญญา   
การพพิากษา การพยากรณ การกําหนดการตาง ๆ  

5.  ภาษาชวยจรรโลงใจ ทําใหเกิดความช่ืนบาน  มนุษยพอใจท่ีอยากจะไดยินเสียงไพเราะ จึงไดมี 
การนําภาษาไปเรยีบเรียงเปนคําประพันธท่ีมีสัมผัสอันไพเราะกอใหเกดิความช่ืนบานในจิตใจ  และสามารถ
เลนความหมายของคําในภาษาควบคูไปกบัการเลนเสียงสัมผัสได จึงทาํใหเกิดคําคม คําผวน สํานวน ภาษิต 
และการแปลงคําขวัญ  เพ่ือใหเกิดสํานวนที่นาฟง ไพเราะและสนุกสนานไปกับภาษาดวย    
อิทธิพลของภาษาตอมนุษย  
 อิทธิพลของภาษาตอมนุษยไมใชเพียงแตเปนสัญลกัษณใชแทนส่ิงตางๆ เทานัน้  แตมนุษยเช่ือวาคํา
บางคําศักดิ์สิทธิ์ประกอบเปนคาถาแลวสามารถดลบันดาลส่ิงตางๆ ใหเกิดข้ึนไดกับมนุษย  เชน เช่ือวา
ตนไมบางชนดิมีช่ือพองกับส่ิงมีคามีมงคล  หรือคําบางคําใชเรยีกใหเพราะข้ึน ในขณะที่บางคํากลับเปนส่ิง
ที่นารังเกียจ  

 
บทท่ี 3  

วัฒนธรรมกบัภาษา 
 วัฒนธรรม  มาจากคําวา "วฒัน"  หมายถึง  ความเจรญิงอกงาม  "ธรรม"  หมายถึง  คุณงามความดีท่ี
เจรญิงอกงามอันนําไปสูวถิกีารดําเนินชีวติของมนุษยอยางมีแบบแผนในการประพฤติและปฏิบัติพลตรีพระ
เจาบรมวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธทรงบญัญัติจากคําภาษาอังกฤษวา Culture  วัฒนธรรมเปน
มรดกของสังคมท่ีสืบทอดความรูความคิดและความเช่ือถอืซ่ึงเปนคานิยมที่ทําใหเกิดความมีระเบียบแบบ
แผน  ความสามัคคีและมีศีลธรรมทีแ่สดงลักษณะเฉพาะตัวเอาไว  ท่ีเรยีกวา  เอกลักษณ 
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ศัพทท่ีควรทราบเกี่ยวกับวฒันธรรม 

1.ประเพณี  หมายถึง  พฤติกรรมที่เคยกระทํามาแตบรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงข้ันลกูหลาน 
2.คานิยม  หมายถึง  ความรูสึกพอใจ  ความภาคภูมิใจหรอืความรังเกียจที่มีตอการกระทําใดๆหรือ 

พฤติกรรมใด  ซ่ึงคานิยมสามารถเปล่ียนแปลงไดตามกาลเวลา 
3.คุณธรรม  หมายถึง  ความดีงามท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงพงึไดรับการปลกูฝงหรือไดเห็นจากส่ิงแวด 

ลอม  คุณธรรมจะแสดงออกในรูปพฤติกรรมจะไมปรากฏหรือแสดงออกเปนรูปลกัษณ 
4.สถาบัน  หมายถึง  องคการที่รับผิดชอบเรือ่งหน่ึงเรื่องใดโดยเฉพาะ  ใชใน ความหมายทางวิชา 

การวากฏเกณฑและประเพณีเกีย่วเนื่องของหมูชน  ซ่ึงสรางข้ึนเพื่อประโยชนแกหมูคณะ  เชน  สถาบันชาติ  
สถาบันศาสนา  สถาบันครอบครัว เปนตน 

5.เอกลกัษณ  หมายถึง  ลกัษณะอยางใดอยางหน่ึงของแตละบุคคล  หรอืหมูคณะท่ีเหมือนกัน  เชน 
  ภาษาไทย  เปนเอกลักษณประจําชาติไทย 
เอกลกัษณของชาตไิทยมีลกัษณะดังน้ี 

   1.ความไมหวงแหนสิทธ ิ
   2.เสรีภาพทางศาสนา 
   3.ความรกัสงบ 
   4.ความพอใจในการประนอม 
   5.การไมแบงช้ันวรรณะ 
   6.สังคม  หมายถึง  กลุมที่ชุมชนอยูในท่ีเดยีวกันหรืออาจมีความหมายเปนนามธรรม  หมายถึง 

  ความนึกคิดรวมกับคานยิมของชุมชนหนึ่งๆก็ได 
สาเหตุท่ีวัฒนธรรมของชนตางหมูตางเหลาแตกตาง 

1.ท่ีต้ัง 
2.ภูมิอากาศ 
3.ความอุดมสมบูรณหรือความแรนแคน 
4.กลุมชนแวดลอม 

ลกัษณะของภาษาไทยที่ควรสังเกต 
1. นิยมใชคําสัมผัสคลองจองกัน 
2. มีคําที่แสดงฐานะบุคคลตามวัฒนธรรมไทย  คือพระมหากษัตรยิ  พระภกิษุ  พระบรมวงศานุวงศ 

 สุภาพชน  ซ่ึงการใชภาษากจ็ะแตกตางลดหลั่นกันตามฐานะของแตละบุคคล 
3. ภาษาไทยใชคําไทยแท  ซ่ึงเปนพยางคเดยีวโดดๆตอมาไดรับอิทธิพลจากภาษาอ่ืน  จึงเปลีย่น 

แปลงการใชคํา  แตยังคงใชคําไทยแทในภาษาพูด  เชน  บุตร ใชแทน ลูก  บิดามารดา ใชแทน พอ, แม เปน
ตน 
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4. ภาษาไทย  แสดงลกัษณะเฉพาะเกีย่วกับรสอาหาร  เชน  รสหวาน  รสขม  รสจืด 
5. ภาษาไทยมีคําท่ีมีความหมายเฉพาะส่ือสารเปนที่เขาใจ 

ภาษาถ่ินกับวฒันธรรม 
  ภาษาถิ่นท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรสมัยจอมพล ป.พิบลูสงครามไดแบงวัฒนธรรมเปน  4  สาขาดังน้ี 

1.วัฒนธรรมทางคติธรรม  เปนวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินชีวติในเรือ่งจิตใจและศาสนา 
2.วัฒนธรรมทางเนติธรรม  เปนวัฒนธรรมทางกฎ ระเบียบประเพณี กฎหมายที่ยอมรบันับถือกนั 
3.วัฒนธรรมทางวัตถธุรรม  เปนวัฒนธรรมทางวัตถุทีเ่กีย่วกับการดํารงชีวิต การกินดอียูด ี
4.วัฒนธรรมทางสหธรรม  เปนวัฒนธรรมทางสังคมเกี่ยวกับการอยูรวมกัน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอ 

กัน รวมทั้งระเบียบมารยาททีจ่ะติดตอกันเกีย่วกับสังคมอีกดวย       
 

บทท่ี 4 
การสังเกตคําไทยและคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

ภาษาไทย     ภาษาเขมร 
 1. สะกดตรงตามมาตรา    1. มักสะกดดวย ญ  ส  ร  จ  ล 
 2. มักเปนคําพยางคเดยีว    2. มักเปนคําแผลง อกัษรนํา 
 3. มีลักษณนาม     3. เดิมถามีคําวาประนําหนา จะแผลงเปน 
 4. ไมมีการันต         บรร 
 5.  ไมนิยมคําควบกล้ํา(ยกเวนศัพทพื้นฐาน) 4. นิยมคําควบกล้ํา 
 6. มีคําพองรูปพองเสียง    5. มักเปนคําราชาศัพท 
 7. มีการใชวรรณยุกต 
 

 
ภาษาบาล ี     ภาษาสันสกฤต 

 1. มีสระ 8 ตัว คือ  อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ  1. มีสระ 14 ตัว เพ่ิม ไ  เ-า  ฤ ฤา ฦ ฦา  
 2. มีพยัญชนะ 33 ตัว     2. มีพยัญชนะ 35 ตัว เพิ่ม ศ ษ 
 3. นิยม ฬ     3. ไมนิยม ฬ จะใช ฑ แทน 
 4.ไมนิยม รร     4. นิยม รร 
 5. ส นําหนาวรรค อ่ืน    5. ส นําหนา วรรค ตะ 
 6. ไมนิยมคําควบกล้ํา(ในคําคู)-นิยมอักษรคูกัน 6. นิยมคําควบกล้ํา 
 7. มีหลักตัวสะกดตัวตาม    7. ไมมีหลักตายตัวแนนอน 
     (112-334-512345) 

***คําเติมหนาในภาษาเขมร-ข  ถ  ตํา  กาํ  บัง  ทํา  ประ  จํา  กระ  บัน  สํา  บํา  ผ  บรร*** 



 6 
ตัวอยางคําบาลีท่ีเจอบอยๆ ตัวอยางคําสันสกฤตท่ีเจอ

บอยๆ 
ตัวอยางคําบาลีท่ีเจอบอยๆ ตัวอยางคําสันสกฤตท่ีเจอ

บอยๆ 
ขัตติยะ กษัตริย บุปผา บุษบา 
สิกขา ศึกษา สิริ ศร ี
วิชชา วิทยา อัจฉริยะ อัศจรรย 
มัจฉา มัตสยา ปกติ ปรกติ 
ภิกข ุ ภิกษ ุ รังสี รัศมี 
สามี สวามี ปญญา ปรัชญา 
ภรยิา ภรรยา ปฐม ประถม 

ตารางพยญัชนะวรรค + เทคนิคพิเศษ 

อักษรกลาง อักษรสูง  อักษรตํ่า  
  อักษรตํ่าคู อักษรตํ่าคู อักษรตํ่าเดีย่ว 
ก ข ค 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 
(อ) ศษสห (ฮ)  ยรลฬว 

****** ถาแถวน้ีเปนตัวสะกด---------------------------คําน้ันจะเปนคําตาย****     ** ถาแถวนี้สะกด  
                            คํานั้นจะเปนคําเปน 

ขอสังเกตคําท่ีมาจากภาษาเขมร 
1. มักสะกดดวยพยัญชนะ  จ  ญ  ร  ล  ส  เชน 

 เผดจ็  เสด็จ  เสร็จ  โสรจสรง ตรวจ  ผจัญ 
 ผจญ  เจรญิ  เผชิญ  บําเพ็ญ  ตระการ  สระ 
 ระเมียร  เมิล  กํานัล  ตําบล  ตรัส  กบาล 
 กังวาน    ควาญ  ทูล  **เดิน** **เชิง** 

2. เปนศัพทพยางคเดียวท่ีตองแปลความหมาย 
 แข  เพ็ญ  สอ(คอ)  เรยีม  เนา  ดล 
 ได  ศก  เมิล  จาร  ทูล  แด 
 ควร  จง  จอง  อวย  แมก  แสะ 
 มาศ  ทอ  (ดา) กาจ  เฌอ 
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3. เปนศัพทท่ีใชพยัญชนะควบกล้ํา  อกัษรนํา 

 สนาม  ไผท  ขนง  ผอบ  สนุก  ไถง 
 แถง  เขนย  เสด็จ  พนม  ขนน  มนิมนา 
 แสดง   สไบ  สบง  ชไม  ฉนวน  เฉนียน 
 พเยยี  ขมัง  ถนน  ฉนวน  เขมา  ขจี 

ขยอก  แสวง  เสนง  ฉบัง  เฉลียง  สดับ 
 สนับเพลา โขมด  ฉลอง  สดํา  โฉนด  เฉวียน 
 เฉลา  สลา  เสนียด  ฉบับ  สงัด  ทรวง 
 กราบ  ทรง  กริว้  ตรง  ตระโมจ  โปรด 
 ตะโบม  เพลิง  ประนม  กระยา  ประดุจ  ผลาญ 
 ขลาด  ขลัง  เสนง  โขลน  เขลา  ผกา 
 ประกายพรกึ ขมอง  ฉนํา  ไพร  ไพล   

4. มักแผลงคาํได  เชน  แผลง  ข  เปน  กระ 
 ขจาย    -    กระจาย  ขจอก    -    กระจอก  แขส    -    กระแส 

ขทง    -    กระทง  ขดาน    -    กระดาน  ขจัด    -    กระจัด 
 ขมอม  -   กระหมอม  ขโดง -    กระโดง  เขทย   -    กระเทย 
 แผลง  ผ  เปน  ประ-  บรร 
 ผจง - ประจง,  บรรจง   ผจบ  - ประจบ, บรรจบ 
 ผทม - ประทม,  บรรทม  ผสาน  - ประสาน, บรรสาน 
 ผสม - ประสม,  บรรสม   ผองค  - ประองค,  บรรองค 
 เผชิญ - ประเชิญ    ผดุง  - ประดุง 
 ลาญ - ผลาญ,  ประลาญ   แผก  - แผนก 
 ผทับ - ประทับ    เผดิม  - ประเดิม 
 ผชุม -   ประชุม    ผจาน  - ประจาน 
 เผดยีง - ประเดียง   ผกาย  - ประกาย 
 แผลงเปน  บัง  บํา  บัน 

 บัง    บํา    บัน 
เผชิญ - บังเอิญ  บวง - บําบวง  เหิน - บันเหิน 
ควร - บังควร  เพ็ญ - บําเพ็ญ  เดิน - บันเดิน 
คม - บังคม  ปราบ - บําราบ  ลือ - บันลือ 
เกิด - บังเกิด  เปรอ - บําเรอ  โดย - บันโดย 
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คับ - บังคับ  บัด - บําบัด  ตาล - บันดาล 
ปราศ - บําราศ  ปรุง - บํารุง 
แผลงเปน  -˚า 

 เกตา - กําเดา  ขลัง - กําลัง  จง - จํานง  
แหง - กําแหง  ทํรง - ธํามรงค  เถกิง - ดําเกิง 
ดกล - ดํากล  อาจ - อํานาจ  เถลิง - ดําเลิง 
ขจร - กําจร  สรวล - สํารวล  เสวย - สังเวย 
ถวาย - ตังวาย  ฉัน - จังหัน  กราบ - กําราบ 
เสร็จ - สําเร็จ  ตรัส - ดํารัส  ตร ิ - ดําร ิ
ตรวจ - ตํารวจ  ตรง - ดํารง  ตรับ - ตํารับ 
ติ - ตําหนิ  ชาญ - ชํานาญ  พัก - พํานัก 
ทลาย - ทําลาย  เทียบ - ทําเนียบ  ทูล - ทํานูล 
 
ภาษาจีนในภาษาไทย 
 สวนใหญภาษาจีนที่ไทยนํามาใชมักจะเปนช่ืออาหาร  รองลงไปก็เปนช่ือที่ใชในการคา  ช่ือคน  
ภาษาจนีจัดเปนภาษาคําโดเชนเดียวกับภาษาไทย  น่ันคือคําสวนมากมักเปนพยางคเดียว  การเรยีงลําดับใน
ประโยคมักขึน้ตนดวยประธาน  ตามดวยกริยาและกรรม  มีลักษณนาม  มีเสียงวรรณยุกต    คําคําเดียวมี
หลายความหมาย  และมีการใชคําซํ้าเหมือนกัน  ตางกันแตวธิีขยายคําหรือขอความ  เพราะวาภาษาไทยให
คําขยายอยูหลงัคําท่ีถูกขยาย  แตภาษาจีนใหคําขยายอยูหนาคําที่ถูกขยาย 
 การใชคําภาษาจีนในภาษาไทย  จีนใชภาษาหลายภาษา แตที่เขามาปะปนภาษาไทยมากท่ีสุดคือ  
ภาษาจนีแตจ๋ิว  ซ่ึงเปนภาษาถิ่นของคนจนีแถบซัวเถา  คําที่รับมาใชสวนใหญเกี่ยวกบัอาหารการกนิ  คําที่ใช
ในวงการคาและธรุกิจ  และคําที่ใชในชีวิตประจําวนับอย ๆ 
 สาเหตุที่ภาษาจีนเขามาปะปนในภาษาไทยคือ  เช้ือสายและการคาขาย  เพราะมีคนจนีเขามาอาศัย
อยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  มีความผูกพันกนัในดานการแตงงาน  การคาขาย  จึงรับภาษาจนีมาไวใช
ในภาษาไทยจาํนวนมาก  ไทยรับภาษาจีนมาใชโดยการทบัศัพท  ซ่ึงเสียงอาจจะเพี้ยนจากภาษาเดิมไปบาง 
 ตวัอยางคําภาษาจีนท่ีใชในภาษาไทย   
 เกง  กงเต็ก,  กงเตก กงสี  กวน  กก  เกาอ้ี 
 เกี๊ยว  กุย  กวยจั๊บ  กวยจี ๊  กวยเต๋ียว เกี๊ยะ  
 เส้ือกุยเฮง กางเกงขากวย กอเอี๊ยะ  กะลอจ๊ี  กานา    (ลูกไมคลายสมอ) 
 กะหล่ํา  กังฉิน  กุนเชียง  กุยชาย  กุนซือ  กงสี 
 ข้ึนฉาย  เขง  เขียม  ขิม  งิ้ว  เจง 
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 เจง  เจา  เจ๋ียน  โจก  เจก  เจ 
 จับกัง  จับฉาย  จับเจี๋ยว  (หมอดินเลก็ ๆ มีพวยจับ)  จับยี่ก ี
 ขนมจาง  จิ้วกอง  (จ้ินกอง)  (การใหของกํานัล)  แฉ  ฉาง 
 เฉากวย  เฉง  แชบวย  ชา  แซยิด  ซวย 
 แซ  ซ๊ีซ๊ัว  เซียมซี  ซินแส  ซูฮก  ซูเอ๋ีย 
 เซง  ซีอ๊ิว  เซ็งลี ้  โตโผ  ต้ัวโผ  ไตกง 
 เตาเจ้ียว  เตาหู  เตาฮวย  เตาทึง  เตาสวน  ไตกง 
 โรงเต๊ียม โตะ  เตียง  ตง  ตู  ตุน 
 ตุน  ตงฉิน  ตะหลิว  บะหมี่  บะฉอ  บวย 
 ปุย  บุงกี๋  โปะ  แปะเจี๊ยะ โปยเซียน ผาผวย 
 โพย  โพงพาง  หมึก  หมวย  หมวยเกีย๊ะ หยวน 
 ลิ้นจ่ี  เส่ีย  หาง  หวย  หุน  หุน 
 โอเลี้ยง  อ้ังโล  อาโก 
 นอกจากน้ียังมีอีกหลายภาษาที่เขามาปะปนกับภาษาไทย  เชน  ภาษาชวา – มลายู  เขามาสู
ภาษาไทยเพราะการมีสัมพันธไมตรีตอกนั  มีการถายทอดวัฒนธรรมประเพณี  การคาขาย  และงานทางดาน    
วรรณคดี  ตัวอยางคําท่ีมาจากภาษาชวา – มลายู  เชน   
 ฆอง  ประทดั  (ม)  Petas ลองกอง  ลางสาด  ละไม  (มะไฟ) 
 ละมุด  จําปาดะ  (ขนุน)  ทุเรยีน  เงาะ  โกดัง 
 กาหยู  (มะมวงหิมพานต)   นอยหนา  มังคุด  ลูกสละ 
 ลาตา  (คนถือบัญชีเรือสําเภา)  ลาไล  (ไลลา  ไปมา  เย้ืองกราย) ปาเตะ 
 กาหลา  (เหมือนดอกไม)   พันตู  (สูรบ) หลุมพี  (ระกํา) สตูล  (กระทอน) 
 สลาตัน  แบหลา  (การฆาตัวตายตามสามี)  แดหวา  (เทวา) บุหงา  (ดอกไม) 
 สังคาตา  (พอ) กิดาหยัน  (มหาดเลก็)   สะตาหมัน  (สวนดอกไม) 
 โนรี  (นกแกว) กระหนุง  (ภูเขาสูง)   กอและ,  โกและ  เรือประมง 
 บุหงารําไป โสรง  (ม)  Sarong  Sorung  สะการะ  (ดอกไม) 
 บุหรง  (นก) ยหิวา  (ดวงใจ)  ระเดน  (โอรส  ธิดาของกษัตริยเมืองใหญ) 
 บุหลัน  (พระจันทร)   อิเหนา  (ชายหนุม,  พระยุพราช) 
 กะหลาปา  (ช่ือเมืองในเกาะชวา)  ระตู  (เจาเมืองนอย) ยาหยัง  (ชนะศัตร)ู 
 ละงิด  (ฟา,  ช้ันเทวดา)   ละลัด  (แมลงวัน) ลุสา  (วันมะรนื) 
 ซาหริ่ม  (ขนม)    ตุนาหงัน  (คูหม้ัน) ยาหยี  (นอง,  ท่ีรัก) 
 ยาหัด  (ช่ัว,  ไมดี,  หยาบ)   สาหรี  (นารกั,  ดี) วินันตู  (นองเขย) 
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ภาษาญี่ปุนในภาษาไทย 
 คํายืมมาจากภาษาญี่ปุน    คําแปล 
  กิโมโน    เส้ือชุดประจําชาติญี่ปุน 
  เกอิชา    หญิงตอนรับ  หญิงใหบริการ 
  คามิคาเซ   ทหารหนวยกลาตายของญี่ปุน 
  คาราเต    ศิลปะการตอสูดวยสันหรือนิ้วมือ 
  เค็นโด    ศิลปะการตอสูดวยไม 
  ซามูไร    ทหารอาชีพ  เดิมพวกน้ีใชมีดดาบเปนอาวธุ 
  ซูโม    มวยปลํ้า 
  ปยามา    เส้ือคลุมแบบญี่ปุน 
  ยูโด    วิชาการตอสูปองกันตัวแบบหน่ึง 
  โยชิวารา   วิชาการตอสูปองกันตัวแบบหน่ึง 
  ยิวยิตสู    วิชายืดหยุนปองกันตัวอีกแบบหน่ึง 
  สาเกะ,  สาเก   สุรากลั่นจากขาว  ประมาณ  11 – 14 ดีกร ี
  สุกี้ยากี ้    ช่ืออาหารชนิดหนึ่ง 
  ปนโต    ภาชนะใสอาหาร 
  กํามะลอ    การลงรักแบบญี่ปุน 
  หักขะมา   ผานุมคลายผาขาวมา 
  
ภาษาโปรตุเกสในภาษาไทย 
ภาษาโปรตุเกส  คําแปล    ภาษาโปรตุเกส  คําแปล 
กะละแม  ขนมชนิดหนึ่ง   กัมประโด  ผูซ้ือ 
กะละมัง   ภาชนะใสของ   กระจับปง  เครื่องปดบังอวัยวะเพศ 
จับปง   กระจับปง   บาทหลวง  นักบวชในศาสนาคริสต- 
ปง   ขนมชนิดหนึ่ง      นิกายโรมันคาธอลกิ 
เลหลัง   ขายทอดตลาด   ปนเหนง  เข็มขัด 
สบู   ครีมฟอกตัว   ปนโต   ภาชนะใสของ 
เหรียญ   โลหะกลมแบน   หลา   มาตราสวนความยาว 
กระดาษ  (กราตัส) 
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คําภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย 
ภาษาฝรั่งเศส  คําแปล    ภาษาฝรั่งเศส  คําแปล 
กะปตัน   นายเรือ    กิโล   จํานวนพัน 
โกเก   สวยเขาทีจนอวดได  กรัม   หนวยน้ําหนกัชนิดหนึ่ง 
กงสุล   พนักงานดูแล   ขาวแฝ   กาแฟ 
   ผลประโยชนของรัฐบาล   
บูเกต   ชอดอกไม   คิว   การเรยีงลําดับกอนหลัง 
ปารเกต   ไมอัดพ้ืน   โชเฟอร   คนขับรถยนต 
รูจ   สีทาปากแกม   บุฟเฟต   อาหารที่บริการตัวเอง 
มองซิเออร  นาย  (คํานําหนาช่ือ)  เมตร   มาตราวัดความยาว 
กุฎไต   เส้ือ    ลิตร   มาตราตวงจํานวนหน่ึง 
คาเฟ   กาแฟ    เรสเตอรองต  ภัตตาคาร 
ครัวซองท  ขนมชนิดหนึ่ง   บาทหลวง  นักบวชศาสนาคริสต 
โชบองต  ขนมชนิดหนึ่ง   เมอแรง   ขนมชนิดหน่ึง 
บูเช   ขนมชนิดหนึ่ง   อาวัล   การรับประกันการใชเงิน 
          ตามต๋ัวเงิน 
คําภาษาเปอรเซียและอาหรบั 
 คําภาษาเปอรเซียในภาษาไทย  เชน 
  กาก ี   จาก  Shak  (ขาก)  ฝุนหรือดนิ 
  กาหลิบ   ผูประกาศศาสนาอิสลาม 
  กุหลาบ   น้ําดอกไม  เทศ  (Gulbab),  น้ํากุหลาบ 
  เกด   ลูกเกด  หรือองุนแหง 
  เขมขาบ   ช่ือผา  (Kamkhab) 
  คาราวาน  กองอูฐ  (Karwan) 
  ชุกชี   ฐานพระประฐาน  (Sugh jay) 
  ตาด   ผาไหมปกเงินหรือทองแลง  (Tash) 
  ตรา   เครื่องหมาย  (Tera) 
  ตราชู   เครื่องช่ัง  (Tarazu) 
  บัดกร ี   เช่ือมโลหะ  (มลายูใช  Paateri) 
  ปสาน   ตลาดนดั  (Bazar)  สเปน  (Buzar)  มลายู  (Pasar) 
  ฝรั่ง   ชาวเปอรเซียเรียกพวกยุโรปวา  “Farangi”  (ฟะรังงี) 



 12 
  เยียรบับ   ผาทอยกดอกเงินหรือทอง  (Zarbuft) 
  ราชาวด ี  พลอยสีฟา  หรือการลงยา  (Lajaward) 
  สรั่ง   คนงานในเรือ  มลายูใชสะแหรง  (Serang) 
  สนม   หญิงฝายใน  (Zananah) 
  สักหลาด  มลายใูช  สักแหลด  (Sakhlat) 
  สาน   ผาคลุมกาย  หรือคลุมหนา 
  สุหราย   คนโทน้ําคอแคบ 
  องุน   ผลไม 
 

คําภาษาอาหรบัในภาษาไทย  เชน 
  กะลาสี  จาก  “เคาะลาศี”  มลายใูช  คลาสี  (Khelasi) 
  กะไหล  จาก  Gil-ai  ทมิฬ  (Kalayi) 
  กั้นหยั่น  มีดปลายแหลมสองคม  (Khanjar)  เปอรเซียใชรูปเดยีวกนั 
  การบรู  อาหรับใช  Kafu  หรือ  Kaphu  แลวอังกฤษใช  Camphor  ยาที่มี 
    กําเนิดในจีน  ญี่ปุนและไตหวั่น  “การบูร”  จึงจะนามาจาก  Kapur   
    ของมลายูมากกวา  Kafu  ของอาหรับ  เพราะพอคาอาหรบัอาจได   
    Kafu  ไปจาก  Kabur  ของมลายกู็ได 
  โกหราน จากคํา  Koran  หรือมหากรุอาน  (พระคัมภีร  ศาสนาอิสลาม) 
  ขันที  คําอาหรับ  “เคาะสี) 
  ปตหลา  อาหรับ  “บัดละฮ”ู  ผาไหมที่ปกยกเงินแลงทองแลง 
  ฝน  อาหรับ  Afyun  (อัฟยูน)  ชาวอินเดยีออกเสียงเพ้ียนเปนอะฟน  แลว 
    ไทยใชฝน 
  ระยํา  จาก  Rajam  (เรอะยัม)  มลายูรับจากอาหรบั 
  สลาม    คําอวยพร  มลายูใช  Salam 
  หญาฝรั่น อาหรบั  Zafaran  อังกฤษ  Saffron 
  อักเสบ  อาหรับ  Azab 
  อัตลัด  ผาตวน  มาจาก  อัฏลัส  (Ztlas) 
  อําพัน  อาหรับ  Ambar,  มลายูใชอําพันเชนกัน 
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หลกัจํา-มี  ให  ใน  ทํา + การ/ความ  มักเปนประโยคฟุมเฟอย 

บทท่ี 5 
ประโยคฟุมเฟอย ประโยคกํากวม ประโยคสํานวนตางประเทศ 

 ประโยคฟุมเฟอย คือ ประโยคท่ีมีสวนขยายมากเกินความจําเปน(ไมใชประโยคยาวทีสุ่ดใน
ตัวเลือก)  เชน  เขาสงเสียงดงัอึกทึกครกึโครม  แกเปน   เขาสงเสียงดัง 
 ประโยคกะทัดรัด คือ ประโยคท่ีมีสวนขยายพอเหมาะ ไดใจความชัดเจน(ไมใชประโยคส้ันท่ีสุดใน
ตัวเลือก) 
 
 
 
 ประโยคกํากวม  มีลักษณะดงัน้ี 

1. ใชคําขยายผิดที่ เชน เขาไปเยี่ยมเพื่อนท่ีเพ่ิงแตงงานกับนองของเขา 
***ผู ท่ี ซ่ึง อนั  อยูหลังคําไหน มักขยายคาํน้ัน*** 

2. ใชกลุมคําหรือคําประสมที่อาจเปนประโยคได  เชน  คนขบัรถไปตั้งแตเชา   คน-ขับ-รถไป
ต้ังแตเชา 

3. ใชคําที่มีหลายความหมาย(พองรูปพองเสียง) เชน  ฉันไมชอบมัน 
4. การเวนวรรคไมถูกตอง  เชน  เขาใหเงิน คนจนหมดตวั  เขาใหเงินคน จนหมดตวั 
ประโยคสํานวนตางประเทศ  มีลกัษณะดังนี้ 
1. มันเปน+………… เชน  มันเปนอะไรท่ี 
2. ถูก+กรยิา+คําบุพบท  เชน  ฉันถูกตีโดยแม 
3. จํานวนนับ+นาม  เชน  3 โจร  4 เหรียญเงิน 
4. กรยิา+ ซ่ึง + กรรม  เชน  กินซ่ึงอาหาร 
5. มี  ใน  ให  ทํา + การ/ความ 
6. การ/ความ+คํากรยิา (ทํากรยิาใหเปนนาม) เชน ความสนใจของเขา (เขาสนใจ) 
7. ส่ังเขา นําเขา สงออก +นาม 
ขอบกพรองในการใชประโยค 

1. การใชคําขัดแยงกัน 
2. การใชคําผดิความหมาย 
3. การใชสํานวนเปรยีบเทียบผดิ 
4. การใชสํานวนตางประเทศ 
5. การใชคําฟุมเฟอย 

6. การใชประโยคกํากวม 
7. การใชประโยคไมสมบูรณ 
8. การใชภาษาผดิระดับ 
9. การวางสวนขยายผิดที ่
10. การเวนวรรคตอนผิด 
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บทท่ี 6 
เสียงและอกัษรไทย  

เสียง  
 เสียงที่คนไทยใชส่ือความหมายในภาษาไทย  ประกอบดวยเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียง
วรรณยกุต   

1. เสียงสระ(เสียงแท)  คือเสียงท่ีเกิดจากลมท่ีออกมาจากปอดโดยท่ีทางเดินของลมไมถูกกีดขวาง
แตอยางใด  เสียงสระในภาษาไทยมีสระเสียงเดีย่วหรือสระแท  18 เสียง และสระเสียงเลื่อน (สระ
ประสม) อยู 6 เสียง และสระเกิน 8 เสียง(นักภาษาศาสตรถือวาเสียงสระเกินเปนเสียงพยางค) 
เสียงสระ มี 24 เสียง 21 รูป แบงออกเปน  

  -สระเดี่ยว เปนสระแท มี 18 เสียง ไดแก /อะ/ /อา/ /อิ / /อี/ /อึ/ /อือ/ /อุ/ /อู/ /เอะ/ 
/เอ/ /แอะ/ /แอ/ /โอะ/ /โอ/ /เอาะ/ /ออ/ /เออะ/ /เออ/ 
  -สระเลือ่น เปนสระประสม เพราะเกดิจากการประสมเสียงสระเดีย่ว ไดแก  
เอียะ ( อิ+อะ ) เอีย ( อี+อา )   เอือะ ( อึ+อะ )   เอือ ( อือ+อา )   อัวะ ( อุ+อะ )   อัว ( อู+อา )  
  -สระเกนิ ไดแก อํา ( อะ+ม )  ไอ ( อะ+ย )  ใอ ( อะ+ย )  เอา (อะ+ว)  ฤ ( ร+อึ ) ฤา (ร+อือ )
ฦ ( ล+อึ )   ฦา ( ล+อือ )  

 
การเขียนรูปสระ 

ตําแหนง สระ 

หนาพยัญชนะ เอ แอ ใอ ไอ โอ   

หลังพยัญชนะ อะ อา อ ว ย (รร)  

เหนือพยัญชนะ อ ิ อ ี อ ึ ออื (อ)ั (อ)็  

ใตพยัญชนะ อ ุ อ ู      

หนาและหลัง เอะ แอะ โอะ เอา เออะ เออ เอาะ 

หลังและเหนอื อํา อวั อวัะ     

หนาเหนือและหลัง เอียะ เอีย เอือะ เอือ    

 
 ประเภทสระ(การเขียน) 

1. นําสระไปใชไดทันท ีเชน  นา  ไป  เที่ยว   
2. เปลี่ยนรูปเม่ือมีตัวสะกด ไดแก 
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อะ  เปลี่ยนเปน      เชน   จับ    ดกั 
เอะ  เปลี่ยนเปน   เชน  เดก็    เข็ด 
เออ  เปลี่ยนเปน      เ     เชน  เดิน   เจิม 

3. ลดรูปเม่ือมีตัวสะกด  ไดแก 
เออ  เฉพาะตัวสะกดแมเกย เชน  เคย 
โอะ  เชน  หมด  รถ   กบ 
ออ  เชน   อร   จร 
เอาะ คําเดียวคือ  ก ็
 
 

 
ตารางสรุปเสียงสระเด่ียว 

ระดับลิ้น/สวนของลิ้น หนา กลาง หลัง(ปากกลม) 
สูง อิ อี อึ อือ อุ อู 
กลาง เอะ เอ เออะ เออ โอะ โอ 
ต่ํา แอะ แอ อะ อา เอาะ ออ 

 
หลกัทองจํา 

ระดับลิ้น/สวนของลิ้น หนา กลาง หลัง(ปากกลม) 

สูง       

กลาง       

ตํ่า       

 
ตารางสรุปเสียงสระประสม 

อิ อี อึ อือ อุ อู 

อะ อา อะ อา อะ อา 

เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว 

   

 

หมายเหตุ     สระเอ  แอ  ออ   หากมีรูปวรรณยกุตมกักลายเปนสระเสียงสั้น  เชน  เดน  แชง  กลอง 
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2. เสียงพยัญชนะ(เสียงแปร)  คือ เสียงท่ีเราเปลงออกมาจากปอด  ทางเดินของลมถูกปดกั้นหรือ
แคบ  ทําใหลมตองเสียดแทรกออกมา  เสียงพยญัชนะในภาษาไทยมี 21 เสียง 44 รปู แบงตามระดับ
เสียงไดออกเปน 3 หมู (ไตรยางศ) 
การแบงอกัษรตามไตรยางค ( อกัษรสามหมู ) 

 กลาง -    ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ  สูง      -    ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ 
          ตํ่าเดี่ยว -    ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล           ตํ่าคู    -    พ ภ ค ฅ ฆ ฟ ท ธ ฑ ฒ ซ ช ฌ ฮ 
หลกัทองจํา 

อกัษรสูง  

อกัษรกลาง  

อกัษรต่าํคู  

อกัษรต่าํเดี่ยว  

 
เสียงพยัญชนะแบงเปน 2 จําพวกคือ 
- พยัญชนะตน มี 2 ชนิด คือ 

- พยญัชนะตนเดี่ยว มี 21 เสียง (พยญัชนะทกุตัวสามารถเปนพยญัชนะตนไดทั้งหมด) 
 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)   

___   พยัญชนะเดิม     13  ตัว(ใชเฉพาะคํายืม ป/ส  เขมร) 
(     ) พยัญชนะเติม     10  ตัว 
ปกติ   พยัญชนะกลาง   21  ตัว 
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- พยญัชนะตนคู(ควบกล้ํา) แบงเปน 
- ควบแท มี  11  เสียงดังนี ้

ควบ ร ล ว เสียง 

กอน กร กล กว 3 

ขี่ ขร ขล ขว 

ควาย คร คล คว 

3 

ไป ปร ปล - 2 

พบ พร พล - 

ผ ี - ผล - 

1+1 

ตา ตร - - 1 

***เสียงควบกล้ําที่ไมไดมีมาแตเดิม มี 6 เสียงคือ ดรีม  บลู  ฟลู  ฟรี  บรา ทรา*** 
- ควบไมแท ไดแก  สราง  เศรา  ทราม  จริง  ไซร (มี 2 เสียง คือ /ซ/, /จ/ ) 

- พยัญชนะทาย(ตัวสะกด) มี 8 เสียง คือ /ก/,/บ/,/ด/,/น/,/ม/,/ย/,/ว/,/ง/ 
 

มาตรา อักษรท่ีเปนตัวสะกด 
ก  กา - 
กก ก ข ฃ ค ฅ ฆ  
กบ บ ป พ ฟ ภ  
กด จ  ฉ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส 
กน ญ ณ น ร ล ฬ 
กม ม 
เกย ย 
เกอว ว 
กง ง 

***อกัษรท่ีเปนตัวสะกดไมได- ผ  ฝ  ฌ  อ  ห  ฉ  ฮ*** 
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2. เสียงวรรณยุกต (เสียงดนตร)ี คือ เสียงที่เกดิจากการเปลงเสียงออกมาเปนสูง ๆ ตํ่า ๆ ตางกัน  
เสียงสูงตํ่าตางกันทําใหความหมายตางกัน  มี 4 รูป 5 เสียง ดังนี ้

 
         แบงตามระดับเสียงไดเปน 2 ประเภท คือ 
         1.  วรรณยุกตระดับ มี 3 ระดับเสียง คือ 
  -วรรณยุกตกลางระดับ -เสียงสามัญ 
  -วรรณยุกตตํ่าระดับ -เสียงเอก 
  -วรรณยุกตสูงระดับ -เสียงตร ี
         2.   วรรณยุกตเปลี่ยนระดับ มี 2 ระดบัเสียง คือ 
  - วรรณยุกตสูง-ตก -เสียงโท 
  - วรรณยุกตตํ่า-ข้ึน    -เสียงจัตวา 
การประสมอกัษร (หรอืท่ีขอสอบมักเรยีกวาโครงสรางพยางค/โครงสรางคํา)  มีท้ังหมด  4  แบบคอื 
  

สวน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตวัสะกด ตวัการันต 

3 สวน / / /   

4 สวน / / / /  

4 สวนพิเศษ / / /  / 

5 สวน / / / / / 

 
พยางค   
 พยางค คือ กลุมเสียงท่ีมีเสียงพยัญชนะ  เสียงสระ และเสียงวรรณยุกตประกอบกนั บางพยางคจะมี
เสียงพยญัชนะทายดวย  
 เสียงพยัญชนะที่อยูหนาเสียงสระในแตละพยางค เรียกวา เสียงพยัญชนะตน จะมีหนึ่งเสียงหรือสอง
เสียงควบกนั  เสียงท่ีนํามาควบจะเปนเสียง  /ร/ , /ล/ หรือ /ว/ ซ่ึงเรียกวา "เสียงควบกล้ํา"   
 เสียงพยัญชนะทายที่อยูหลังเสียงสระในแตละพยางคเรียกวา เสียงพยญัชนะทาย หรือเรยีกวา 
พยญัชนะสะกด  ซ่ึงจะมีเสียงเดียวเสมอ  
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พยางคมี 2 ชนิด  คือ  
 1.พยางคเปด  จะไมมีตัวสะกด อยูในรูปของแม ก กา 
 2.พยางคปด   มีตัวสะกด สระเกินจัดวาเปนพยางคปดเสมอ 
พยางคเปน-พยางคตาย(คําเปน-คําตาย) 
วิธีสังเกต(ตามลําดับความสําคัญ) 

 คําเปน คําตาย 
1. ตัวสะกด น  ม  ย  ว  ง ก  บ  ด 
2. สระ(ในกรณีไมมีตัวสะกด) เสียงยาว เสียงส้ัน 
 
เสียงหนักเบา (ครุ - ลห)ุ  

การเนนเสียงหนักเบาในภาษาไทย  มีสาเหตุมาจาก  
1. ลกัษณะสวนประกอบของพยางค   

คําคร ุ คือ พยางคที่ลงเสียงหนัก  มีหลักสังเกตดังนี้  
 1. เปนพยางคที่ไมมีเสียงพยญัชนะทาย เสียงสระเปนเสียงยาว   
 2. เปนพยางคที่มีพยัญชนะทาย เสียงสระเปนเสียงยาวหรือเสียงส้ันก็ได  
 3. เปนพยางคที่มีตัวสะกดทุกแม  

คําลห ุคือ พยางคท่ีลงเสียงเบา  มีหลักสังเกตดังน้ี  
1. เปนพยางคทีไ่มมีเสียงพยญัชนะทายและมีสระเสียงส้ัน   
2. ณ  ธ  ก็  บ  บ  ฤ 

 
ขอควรสังเกต   
 1. สระ ไอ ใอ เอา เปนสระเสียงส้ัน ตามรูปไมมีพยญัชนะทาย  แตการออกเสียงสระ ไอ ใอ มีเสียง  
/ย/ เปนเสียงพยัญชนะทาย และสระเอา มีเสียง /ว/ เปนเสียงพยัญชนะทาย  พยางคท่ีประสมสระไอ ใอ เอา 
จึงจัดเปนคําครุ (เนนเสียงหนัก)  
 2. สระอํา  ตามรูปไมปรากฎพยัญชนะทาย แตออกเสียงมี /ม/ เปนเสียงพยัญชนะทายจึงจัดเปนคํา
ครุ เชนเดียวกบัสระ ไอ ใอ เอา   แตในคําประพันธประเภทฉันท อาจใชเปนคําครุบาง หรือลหุบางแลวแต
ตําแหนงของพยางค ถือ ถาเปนคําพยางคเดียวทีใ่ชสระอํา  เชน นํา  จัดเปนคําครุ  และคําหลายพยางคที่มี
สระอําเปนพยางคทาย เชน ระกํา เปนคําคร ุแตถาสระอําเปนพยางคแรกของคําหลายพยางค จะใชเปนคําลหุ  
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หลกัทองจํา 

 คร ุ ลห ุ

ตวัสะกด ทุกมาตรา - 

สระ เสียงยาว(ถาไมมีตวัสะกด) เสียงส้ัน 

รวมถึง อํา ไอ ใอ เอา ฤา ณ ธ ก็ บ บ ฤ 

2. ตําแหนงของพยางคในคํา   
 - ถาเปนคํา 2 พยางค มักลงเสียงหนักที่พยางคท่ี 2  
 - ถาเปนคํา 3 พยางค มักลงเสียงหนักพยางคที่ 3 บางพยางคอาจลงเสียงหนักที่พยางคที่ 1 หรือ 2 
บาง หรือพยางคที่ 1 กับพยางคที่ 3 บาง  
 - ถาคําที่มีพยางค 1 กับ 2 เปนสระเสียงส้ัน มักลงเสียงหนักที่พยางคที่ 2 และ 3  
 - ถาคําที่พยางคที่ 1 เปนสระเสียงส้ัน มักลงเสียงหนักที่พยางคท่ี 2 และ 3  
3. หนาท่ีและความหมายของคํา  

คําที่ทําหนาท่ีเปนประธาน กริยา และกรรม และคําขยายจะออกเสียงหนกั  แตคําที่ทําหนาที่เปน
คําเช่ือม เชน คําบุพบท และคําสันธาน จะออกเสียงเบา คําท่ีมีรูปเหมือนกันจะออกเสียงหนักเบาตางกัน เม่ือ
ใชในหนาที่และความหมายท่ีตางกัน  

อกัษร  
 อักษร คือ เครือ่งหมายท่ีใชแทนเสียง  
 อักษรไทย คือ เครื่องหมายท่ีใชแทนเสียงในภาษาไทย  ซ่ึงเราเรยีกอักษรท่ีใชแทนเสียงวา สระ  
พยญัชนะ และวรรณยุกต  

1. ปญหาเกี่ยวกับระบบการเขียนในภาษาไทย  
 - มีอักษรหลายรูปแทนเสียงเดียวกัน ผูเขียนจําเอาเองวาคําใดใชอักษรรูปใด  
 -  ไมมีอักษรถายเสียงบางเสียง  
2. ขอดีของระบบการเขียนในภาษาไทย  
 - ชวยใหทราบความหมายของคําพองเสียง  
 - ชวยในการสันนิษฐานการออกเสียงคําตาง ๆ ในสมยักอนได  
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บทท่ี 7 
คํา วลี และประโยค  

คํา   
 เสียงพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกตรวมกนัเรยีกวา พยางค   ถาพยางคมีความหมายเรียกวา คํา 
คํามีรูปลกัษณดังตอไปนี ้
 1. คํามูล     

คํามูล คือ คําคําเดียวท่ีไมไดประสมกับคําอื่น หรือเปนคําดั้งเดิมในภาษา  คําพยางคเดียวจะตองเปน
คํามูลเสมอ  สวนคําท่ีมีสองหรือสามพยางคนั้นจะเปนคํามูลหรือไมสังเกตจากการแยกพยางค  ถาแยกแลว
ความหมายไมเกี่ยวของกับคําน้ัน ๆ ถือวาเปนคํามูล  เชน ขโมย  ทุเรยีน เปนตน  
 2. คําซํ้า   

คําซํ้า คือ คําท่ีเกิดจากการนําคํามูลท่ีเหมือนกันทั้งรูปและเสียงมาซํ้ากนั (ยกเวน นานา และ จะจะ ) 
เพ่ือประโยชน ดังนี้  

1. ใหมีความหมายเปนพหูพจน   เชน นองๆ 
2. ใหมีความหมายวาทํากรยิาน้ันซํ้า ๆ หรือตอเนื่องกัน เชน ปรอยๆ  น่ังๆนอนๆ 
3. ใหทราบวามีส่ิงนั้น ๆ เปนจํานวนมาก  เชน ช้ิน ๆ  
4. ใหมีความหมายบอกรูปพรรณสัณฐาน  เชน  หนา ๆ  แทงๆ เหลีย่ม 
5. ใหมีความหมายเนนหนักมากข้ึน(มักซํ้าเสียงวรรณยุกต) เชน  มากมาก   
6. ใหมีความหมายใหม หรือเปนสํานวน เชน งู ๆ ปลา ๆ   
7. ใหมีความหมายไมเฉพาะเจาะจง เชน แถวๆ  บายๆ 
8. ใหมีความหมายเชิงคําส่ัง เชน เรว็ๆเขา 
9. ใหมีความหมายเบาบางลง เชน ดําๆ  
10. ใหมีความหมายเปนเสียงธรรมชาติ เชน เปรีย้งๆ 
11. ใหมีความหมายแยกจํานวน แยกหมวดหมู เชน ที่ๆ  ชัน้ๆ 
***การใชคําซํ้าตองดวูาคาํท่ีนํามาซํ้ากันน้ันมีความหมายและหนาท่ีเหมือนกันหรอืไม*** 
เชน  นองๆกําลังกนิขาว ( ถูก ) 

ฉันไปซื้อที่ๆปทุมธานี ( ผิด ) 
ฉันรักนองๆกร็ักฉัน (ผิด ) 
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3. คําประสม  
คําประสม คือ การนําคํามูลทีมี่ความหมายเหมือนกันหรือคลายกนัมาซอนกัน  เพ่ือใหไดคําใหมท่ีมี

ความหมายใหม  แตคงเคาความหมายเดิมอยู  
 ****ระวัง**** 
 1.พวกคําประสมท่ีเลียนแบบคําสมาส ผลผลิต  เปน คําประสม  ผลติผล เปน คําสมาส พลเมือง     
ผลไม  เอกภาพ สังเกตท่ีคําประสมจะแปลหนาไปหลัง คําสมาสจะแปลหวังมาหนา 
 2.คําประสมบางคําเปนไดทัง้คํา และ ประโยค ****สังเกตตัวที่ทําหนาท่ีเปนกริยา**** เชน  
นกหวีด น้ําคาง จะเปน คํา สวน  น้ํามันไรสารตะกั่ว โทรศัพทมือถือ  จะเปนประโยค 
 3. คําที่เปนวิสามานยนาม ( ช่ือเฉพาะ ) ไมถือวาเปนคําประสม เชน สวนงู  บานลิง 
 
การสังเกตคําประสม 
 1.แสดงกิจกรรม (...ผูท่ีทํา...) เชน เดก็เฝารถ นักรอง นักเลง ชาวสวน  
 2.เปนความชํานาญ ( ...ชอบที่จะทํา ...) หมอฟน ชางไม 
 3.แสดงลักษณะคําตน (...มีลกัษณะ...) น้ําจดื กุงเค็ม ขนมหวาน นมพรองไขมัน 
 4.แสดงประโยชนของคําตน (...ใชสําหรับ...) มานั่ง บานพัก เรือนรับรอง โทรศัพทมือถือ  
 5.แสดงแหลงกําเนิด ( ...มาจาก...) เทียนไข นํ้ามันพืช 
 6.แสดงแหลงที่มา (...มาจาก (สถานที)่ ) นากุง สวนสัตว คลองสงน้ํา  
 7.แสดงพลังงาน (...มาจาก (พลังงาน )) เตาถาน ปนลม ปลาน้ําจดื 

โครงสรางคําประสม 

ท่ี ชนิดของคาํท่ีมารวมกัน ชนิดของคาํหลังรวม ตวัอยาง 
1 นาม+นาม นาม ปากกา 
2 นาม+กรยิา นาม ของเลน 
3 นาม+วิเศษณ นาม นํ้าหอม 
4 นาม+บุพบท นาม บานนอก 
5 กรยิา+กริยา นาม กันสาด 
6 กรยิา+นาม นาม ท้ิงทวน 
7 นาม+กรยิา+นาม นาม ผาปูโตะ 
8 กรยิา+กริยา กรยิา แกไข 
9 กรยิา+นาม กรยิา ขัดคอ 
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10 กรยิา+วิเศษณ กรยิา ตายดาน 
11 นาม+กรยิา กรยิา หนาเสีย 
12 วิเศษณ+นาม กรยิา ดีใจ 
13 นาม+วิเศษณ วิเศษณ คอแข็ง 

 
***ใหใชคําไทย 7 ชนดิ ในการแยกโครงสราง และอาจมีมากกวา 2 คําก็ได*** 

 4. คําซอน  
 ลกัษณะการสรางคําซอนในภาษาไทย 

1. คําไทยกลาง+คําไทยกลาง เชน ลูกหลาน 
2. คําไทยกลาง+คําไทยถิน่ เชน เสาะหา 
3. คําไทยกลาง+คําตางประเทศ เชน โงเขลา 
4. คําตางประเทศ+คําตางประเทศ เชน ทรพัยสมบัติ 

คําซอนมี 2 ประเภท ดังนี ้
1. คําซอนเพือ่ความหมาย   เม่ือนําคํามูล 2 คํา หรือ 4 คํา มาซอนกันแลวมีความหมายเหมือนกัน
บาง  คลายกันบาง ตรงขามบาง  

-ความหมายเหมือนกัน  เชน ผูคน บานเรือน จิตใจ 
  -ความหมายคลายกัน  เชน รกราง ถวยชาม ลกูหลาน 
  -ความหมายตรงขามกัน  เชน บาปบุญคุณโทษ ช่ัวดี จนมี 

***ซอนเพ่ือความหมาย-คลาย-เหมือน-ตาง(ตรงกันขาม)*** 
2. คําซอนเพือ่เสียง  คือคําที่มีเสียงพยญัชนะตนเหมือนกัน/คลายกนั  เชน รุงริ่ง , ยับยั้ง , บอบบาง ,
เส้ือแสง,ชักชา, อืดอาด เปนตน  
ขอสังเกตคําซอนเพื่อเสียง 

• เสียงพยญัชนะตนและทายเหมือนกัน เสียงสระตางกัน เชน ยุงเหยิง 

• เสียงพยญัชนะตน เสียงสระเหมือนกัน เสียงพยัญชนะทายตางกัน เชน คับขัน 

• เสียงสระ/พยัญชนะทายเหมือนกัน เสียงพยญัชนะตนตางกัน เชน เลอะเทอะ 
***มักมีความหมายท่ีคําใดคาํหนึ่ง( 1+0 , 0+1 )หรอืรวมกนัจึงมีความหมาย(1/2+1/2)*** 

 5. คําสมาส   
คําสมาสแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ  
1. คําสมาสที่ไมมีการเปลีย่นแปลงเสียง (สมาส) มีลักษณะดังนี้  
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 1. คําที่นํามาสมาสกันตองเปนคําที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต เทานัน้ 
 2. เรยีงคําประกอบไวหนา คําหลักไวหลัง เวลาแปลจะแปลจากหลังมาหนา ยกเวน
คําสมาสท่ีแปลแลว  "และ" อยูตรงกลาง จะแปลจากหลังมาหนาหรือแปลจากหนาไปหลังก็ได  
 3. ไมประวิสรรชนยีและไมใชทัณฆาตท่ีพยางคสุดทายของคําหนา  
 4. อานออกเสียงสระที่พยางคทายของคําหนา  
 ***มีคําสมาสบางคําที่ไมนิยมออกเสียงระหวางคํา ไดแก เกียรตินยิม,ชาตินิยม,รสนิยม,
สามัญชน,สุภาพบุรุษ*** 

 
หลกัสังเกต 
1. มาจาก ป/ส เทาน้ัน 
2. แปลจากหลังมาหนา 
3. อานออกเสียงระหวางคํา 
4. ไมมีการนัต(ทัณฑฆาต)และวิสรรชนีย(สระอะ) 
5. วร/พระ+ป/ส 

 
2. คําสมาสที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียง ( คําสนธิ ) 
 มี 3 ชนิดคือ 

1. พยญัชนะสนธ ิ
- เปลี่ยน ส เปน โ 
- เปลี่ยน ส เปน ร (ในกรณี นิส,ทุส) 
- ตัด ส ท้ิง (ในกรณี นริส,ทุรส ) 
- ตัด น ท้ิง 

2. สระสนธิ มีกฎอยู ฝงละ 2 ขอ 
- ฝงซาย ไมตัดก็เปลี่ยนรูป   ( X or ) 
- ฝงขวา ไมเสียบทายก็ขยายยาว(ทําใหเสียงยาวขึ้น) 
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ตารางสระสนธ ิ

สระหลังคําหนา สระหนาคาํหลัง 

อะ อะ (มักจะ) ขยายยาว 

อา 

ตัดท้ิงทุกกรณ ี

อา เสียบ 

อ ิ อ ิ ขยายยาว-อ-ีเอ 

อ ี

พวกเดยีวตัด 
ตางพวกเปลี่ยน-ย อ ี เสียบ 

อ ุ อ ุ ขยายยาว-อ-ูโอ 

อ ู

พวกเดยีวตัด 
ตางพวกเปลี่ยน-ว อ ู เสียบ 

  เอ โอ ไอ เอา โอะ  เสียบ 
 
***มีคําสนธิบางคําที่ไมตองตัดสระหลังคําหนาท้ิง  
ไดแก  ราชินูปถัมภ  ราชิโนวาท  หัตถาจารย  หัสดาลังการ ( หัสดี+อลังการ)  หัสดาภรณ   ศักดานุภาพ 
(ศักด+ิอานุภาพ)   สิทธานุภาพ  ฤทธานุภาพ   อิทธานภุาพ   มหิทธานุภาพ   กิดาการ ( กิตติ+อาการ) 
หรือ บางทีมีการเพ่ิมพยัญชนะดวย ไดแก  เอตทัคคะ จตุราริยสัจ  จตุลงัคบาท  ฉฬายตนะ  ปตุเรศ  เยาวเรศ   
ยุพเรศ  ครุโวปการ   จตุรงค  ปรโิยสาน  รงัสิโยภาส 
 

3. นิคหิตสนธิ 
สํ เจอวรรคไหนเปลีย่นเปนทายวรรค(แถวที่ 5)นั้น 

วรรค 1 2 3 4 5 เปลี่ยนเปน 
ก ก ข ค ฆ ง ง 
จ จ ฉ ช ฌ ญ ญ 
ฏ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ณ 
ต ต ถ ท ธ น น 
ป ป ผ พ ภ  ม ม 

เศษวรรค ย ร ล ว ส ศ ษ ห ฬ ๐ ง 
สระ คําที่ข้ึนตนดวย อ และ ฤ ม 
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6. คําแผลง มีอยู  4  ชนดิ  คือ 
1. แผลงพยญัชนะ 
2. แผลงสระ 
3. แผลงวรรณยกุต 
4. แผลงคํา 

ในภาษาเขมร  บาลี  และสันสกฤต  เขามีวธิีแผลงคําใชของเขาอยูแลว  เม่ือเรานําคําของเขามาใชคง
ใชตามแบบของเขาน่ันเอง  หาไดคิดวธิีข้ึนใหมไม  เชนในภาษาเขมร  เขามีวิธแีผลงคําโดย  
 ๑.  แปลงคําพยางคเดยีวใหมีหลายพยางค  เชน  
  ควร  เปน คํานวร  =  ถูกตอง,  เหมาะ 
  ชิ    ,, ชํานิ  =  ข่ี,  พาหนะ 
  ชือ    ,, ชํางือ  =  เจ็บไข,  ความไข 
  ชัน    ,, ชนัน  =  เหยียบ,  ท่ีสําหรับเหยียบ 
 
 ๒.  เติมคํา  “บํ”  ขางหนาคําอ่ืน  เพ่ือเนนความ  เชน   
  ควร  เปน บํควร  วาย  เปน บํวาย 
  โดย    ,, บํโดย  หวน    ,, บํหวน 
  เหิน    ,, บํเหิน  เดิน    ,, บํเดิน 
 
 คํา  “บํ”  ออกเสียงเปน  “บ็อม”  แตเม่ือนํามาใชในภาษาไทย  เราออกเสียงเปน  “บัง”  “บัน”  และ  
“บํา”  โดยถือหลักดังนี้   
 

ก. ถาอยูหนาพยัญชนะวรรค  ก  หรือเศษวรรค  ออกเสียงเปน  “บัง”  เชน    บังเกดิ  บัวควร  
บังคับ  บังวาย  บังหวน  บังอาจ  บังเหหิน  ฯลฯ 

ข. ถาอยูหนาพยัญชนะวรรค  จ  หรือวรรค  ด(ต)  ออกเสียงเปน  “บัน”  เชน    บันจวบ  บันเจิด  
บันดล  บันดาล  บันเดิน  บนัโดย  ฯลฯ 

ค. ถาอยูหนาพยัญชนะวรรค บ  ออกเสียงเปน  “บํา”  เชน    บําบวง บําบดั  บําเพญ็  ฯลฯ 
เม่ืออยูหนาพยญัชนะเศษวรรคใช  “บัน”  บางบางคํา  เชน    บันลือ  บันเหิน 
 
คําที่ข้ึนตนดวย  บัง  บัน  หรอื  บํา  ซ่ึงไมไดแผลงมาจาก  “บํ”  ไมอยูในกฎท่ีกลาวน้ี 
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วิธีของเขมรนี้  นอกจากเราจะนํามาใชในคําไทยแลวยังนาํเอาไปใชกับคําบาลี - สันสกฤตดวย  เชน   
บังเหตุ  แปลวาทําใหเปนเหตุ  หรือ บันดาลเหตุ 

 
คําที่เราใชแผลงนั้น  กลาวโดยท่ัวไปมีอยู  ๓  ชนิด  คือ  
๑.    คําไทย  เชน    ชวย  เปน  ชํารวย,  ลดั  เปน  ละบัด,  เสียง  เปน  สําเนียง,  กลับ  เปน  กระลับ  

อวย  เปน  อํานวย  ฯลฯ***(คําเหลานี้ตองจําใหดีมกัสับสนกับภาษาเขมร)*** 
๒.    คําเขมร  เชน    ผกาย  เปน  ประกาย,  ขจาย  เปน  กาํจาย,  เจรญิ  เปน จําเรญิ,  ตรัส  เปน   

ตํารัส(ดํารัส)  ฯลฯ 
๓.    คําบาลแีละสันสกฤต  เชน   พิจิตร  เปน  ไพจิตร,  เกวล  เปน  ไกวัล,  เชยย  เปน  ไชย,   

ไทตย  เปน  แทตย  ฯลฯ  
คําที่แผลงแลว  บางคําก็มีความหมายเหมือนคําเดิมท่ียังไมไดแผลงเชน   ติ – ตําหนิ,  เสียง – 

สําเนียง,  ปตา – บิดา,  วิวิธ – พิพิธ,  วัฒนา – พัฒนา  ฯลฯ  บางคําก็มีความหมายผดิแผกไปจากเดมิ  เชน   
อาจ – อํานาจ,  ตรับ – ตํารับ,  แผก – แผนก,  เพ็ญ – บําเพ็ญ  ฯลฯ 

 
การแผลงคําใชในภาษาไทย  ยอมกอใหเกดิประโยชนในทางภาษาหลายประการ  คือ  
๑.  ทําใหถอยคําไพเราะสละสลวย  ทําใหเสียงกระดางหรือหวน ๆ หายไป  กลายเปนเสียงนุมนวล

ฟงเสนาะ  เชน   เสาวภา,  สรรเพชญ,  ไอศวรรย,  จําหนาย,  บรรเจิด,  วิธ,ี  มณี  ฯลฯ 
๒. ทําใหมีพยางคเพ่ิมข้ึน  สะดวกแกการท่ีจะบรรจุเขาในบทประพันธใหพอกับจํานวนคําที่บัญญัติ

ไว  และใหเกดิเสียงสัมผัสกนัตามแผนของบทประพันธนั้น ๆ  เชน   
ก.    อธกึทานอํานวย   ทวยเนืองเนตบรรพชิต 
ข.    พิศเพงพกัตรลําเนา    เมาลีเลื่อมเลหอัปสร 
ค.    ยุพเยาวเอารสยศยง   เชิดโฉมชวนบง 
        จํารญู  จาํเริญ  ชันษา 

 ตัวอยางขางบนนี้จะเห็นไดวา  นอกจากคําแผลงจะทําใหเกิดรสและเสียงท่ีไพเราะแลว  ยังทําใหมี
พยางคครบตามแผนของบทประพันธดวย 

๓.    ทําใหความหมายของคําคลี่คลายขยายตัวออกไป  เปนเหตุใหมีคําเพ่ิมข้ึน  นับเปนความเจรญิ
สวนหนึ่งของภาษา  เชน    สารวัด – สารพัด,  สังเวช – สมเพช,  สัมภาระ – สมภาร,  ภาวะ – ภาพ,  วร – พร
,  เรยีบ – ระเบยีบ,  ชวย – ชํารวย,  เขียน – เกษียณ,  วัจจ – เวจ  ฯลฯ 
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คําไทย 7 ชนิด 
1. คํานาม คือ ใชเรยีกช่ือคน สัตว ส่ิงของ  มี 5 ชนิด คือ 

- สามานยนาม(นามท่ัวไป) 
- วิสามานยนาม(นามเฉพาะ) 
- ลักษณนาม(นามบอกลักษณะ) 
- สมุหนาม(นามบอกหมวดหมู) 
- อาการนาม(นามบอกอาการ)-การและความ 
 
 

2. คําสรรพนาม คือ ใชเรยีกแทนช่ือคน สัตว ส่ิงของ มี 5+1 ชนิด คือ 
- บุรุษสรรพนาม(ใชแทนช่ือของคนที่สนทนากัน) 
- ประพันธสรรพนาม(ใชเช่ือมประโยค) 
- วิภาคสรรพนาม(ใชแบงหรือรวมประโยค) 
- นิยมสรรพนาม(ใชช้ีระยะ) 
- อนิยมสรรพนาม(ไมเฉพาะเจาะจง) 
- ปฤจฉาสรรพนาม(ใชเปนคําถาม) 
- สรรพนามท่ีใชเนนนามท่ีอยูขางหนา (คุณสรรพนาม-ผูเรียบเรยีง) 
 
 

3. คํากรยิา คือ ทําหนาที่เปนภาคแสดงของประโยค มี 5 ชนิด คือ 
- อกรรมกรยิา(ไมตองการกรรม) 
- สกรรมกริยา(ตองการกรรม) 
- วิกตรรถกริยา(ตองอาศัยสวนเติมเต็ม-เปน เหมือน คลาย เทา คือ) 
- กรยิานุเคราะห(คําชวยกรยิา) 
- กรยิาสภาวมาลา(กรยิาที่ทําหนาที่คลายนาม) 

4. คําวิเศษณ คือ คําบงช้ีลักษณะของคําตางๆ หรืออาจเรียกไดวาเปนสวนขยายมี    10   ชนิด  คือ 
- ลักษณวิเศษณ(คําวิเศษณบอกลักษณะ) 
- กาลวิเศษณ(คําวิเศษณบอกเวลา) 
- สถานวเิศษณ(คําวิเศษณบอกสถานที)่ 

ตําแหนงไหนคํานามแทนทีไ่ด ตาํแหนงน้ันเปนสรรพนาม 

***การ+กริยา(รูปธรรม-เห็นได,จับตองได)   ความ+วิเศษณ(นามธรรม)*** 
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- ประมาณวิเศษณ (คําวิเศษณบอกจํานวน) 
- นิยมวเิศษณ((คําวิเศษณบอกความแนนอน) 
- อนิยมวเิศษณ((คําวิเศษณบอกความไมเจาะจง) 
- ปฤจฉาวิเศษณ(คําวิเศษณแสดงคําถาม) 
- ประติชญาวิเศษณ(คําวิเศษณแสดงคําขานรบั) 
- ประติเษธวเิศษณ(คําวิเศษณแสดงความปฏิเสธ) 
- ประพันธวิเศษณ(ใชขยายกรยิาหรือวเิศษณ) 
-  
 
 

5. คําบุพบท คือ ทําหนาที่เช่ือมคํา หรือกลุมคํา มี  6  ชนิด คือ 
- บอกความเปนเจาของ 
- บอกสถานที/่ตําแหนง 
- บอกเวลา 
- บอกจุดมุงหมาย 
- บอกเครื่องมือ/วิธกีาร 
- นําหนานามหรือสรรพนามเพื่อแสดงการทักทาย-ดูกร ดูกอน ดรูา ขาแต 

6. คําสันธาน คือ คําที่ใชเช่ือมประโยคกับประโยค หรือ ประโยคกับกลุมคํา มี  5  ชนิด  คือ 
- เช่ือมความคลอยตามกัน 
- เช่ือมความขัดแยงกนั 
- เช่ือมความเปนเหตุเปนผลกัน 
- เช่ือมความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง 
- เช่ือมความใหสละสลวย-อยางไรกต็าม  อันวา 

7. คําอุทาน คือ คําที่บอกอาการของผูพูด มี 2 ชนิด คือ 
- อุทานบอกอาการ 
- อุทานเสริมบท 

กลุมคํา (วล)ี  
 กลุมคํา คือ ขอความท่ียังไมมีใจความสมบรูณ มีอยูท้ังหมด 7 ชนิด ตามชนิดของคําไทย ที่นําหนา 
ดังน้ี 

คําวิเศษณมีหนาท่ีขยายคําอืน่/สรรพนามใชคํานามแทนท่ีได 
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1. นามวล ี
2. สรรพนามวล ี
3. กรยิาวลี 
4. วิเศษณวล ี

5. บุพบทวล ี
6. สันธานวล ี
7. อุทานวล ี

มีหนาที่ ดังตอไปนี ้
1. เปนประธาน 
2. เปนกรรม 
3. เปนตัวแสดง 

4. เปนสวนขยาย 
5. เปนตัวเช่ือม 
6. เปนคําเรยีกขาน 

ประโยค  
ประโยค คือ การนําเอาคําตาง ๆ ในภาษามาประกอบกัน  มีลักษณะเรียงคํา คือ คํานาม - กริยา - กรรม  
องคประกอบของประโยค    แบงเปน  

ภาคประธาน  ประกอบดวย บทประธาน  บทขยายประธาน  
ภาคแสดง  ประกอบดวย บทกรยิา บทขยายกรยิา บทกรรม บทขยายกรรม  

การแบงประโยคแบงไดเปน 3 แบบ คอื 
1. แบงตามเจตนาของผูสงสาร มี 3 ชนิดคือ 

- แจงใหทราบ (ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ) 
- ถามใหตอบ (ประโยคคําถาม) 
- บอกใหทํา (ประโยคคําส่ัง/ขอรอง/เชิญชวน) 

2. แบงตามรูปประโยค มี 5 แบบ คือ 
- ประโยคกรรตุ(ประโยคประธาน) คือ ประโยคที่ข้ึนตนดวยผูกระทํา 
- ประโยคกริยา คือ ประโยคที่ข้ึนตนดวยคํากรยิา เกดิ  มี  ปรากฏ 
- ประโยคกรรม คือ ประโยคที่ข้ึนตนดวยผูถกูกระทํา 
- ประโยคทวกิรรม คือ ประโยคที่มีกรรม 2 ตัว(กรรมตรงและกรรมรอง) 
- ประโยคกริยาสภาวมาลา คือ ประโยคที่ข้ึนตนดวยคํากรยิาที่ทําหนาคลายคํานาม 

3. แบงตามชนิดของประโยค  มี 3 ชนิด คือ 
1. ประโยคความเดียว(เอกรรถประโยค)  คือ ประโยคท่ีมีประธาน กรยิา และกรรมเพียงอยางละหน่ึงเทานั้น   
2. ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคท่ีเกิดจากประโยคความเดียวต้ังแต 2 ประโยคข้ึนไป
มารวมกันโดยมีคําสันธานเช่ือม   ซ่ึงแบงเปน  
 - ประโยคความรวมคลอยตามกัน(อันวยาเนกรรถประโยค) ใชสันธาน เม่ือ...ก็ , พอ ... ก็ , ครั้น...ก็ 
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เม่ือ ...จึง , พอ...จึง , ครั้น...จงึ , แลว ...ก็ เปนตัวเช่ือม  
 ***มีประโยคที่คลายกนั แตถือวา เปนประโยคท่ีมีใจความตอเน่ืองกัน (มักมีประธานเดียว)*** 
 -     ประโยคความรวมที่มีเน้ือความขัดแยงกัน (พยติเรกาเนกรรถประโยค) ใชสันธาน  กวา ...ก็ 
ขัดแยงกันที่การกระทํา  ใชสันธาน แต ,แตทวา  ขัดแยงกนั ใช ถึง ...ก็ เปนตัวเช่ือม  

- ประโยคความรวมท่ีมีเนื้อความใหเลือกเอา(วิกลัปาเนกรรถประโยค)  ใช หรือ  ไมเชนนั้น       
มิฉะนั้น เปนคําเช่ือม   

- ประโยคความรวมท่ีมีเนื้อความเปนเหตุเปนผลกัน (เหตวาเนกรรถประโยค)เหตุมากอนผล ใช 
สันธาน จึง , เพราะ... จึง , เพราะฉะนัน้ ...จึง เปนตัวเช่ือม  

***ตองเหตอุยูกอนผลจึงจะเปนความรวม ถาผลอยูกอนเหตุจะเปนประโยคความซอน(พระยาอุป
กิตศิลปสาร)*** 
3. ประโยคความซอน (สังกรประโยค) คือประโยคที่มีลกัษณะเหมือนประโยคความเดียวตางกนัแตวา
ประโยคความเดียวมีบทตาง ๆ เปนคําหรือวลี แตประโยคความซอนจะมีบทใดบทหนึ่งเปนประโยคเล็ก ๆ 
ซอนเขามา ประกอบดวย 2 ประโยค คือประโยคหลัก(มุขยประโยค) และ ประโยคยอย (อนุประโยค) แบง
ไดออกเปน 3 ชนิด ตามหนาที่ของประโยคยอย ดังนี ้

- ประโยคยอยทําหนาที่คลายคํานาม(เปนประธาน/กรรม)  –นามานุประโยค 
- ประโยคยอยทําหนาที่ขยายนาม(ขยายประธาน/กรรม) - คุณานุประโยค 
- ประโยคยอยทําหนาที่ขยายกริยา   - วิเศษณานุประโยค 

 
 
 
 

บทท่ี 8 
การวิเคราะห  และการสังเคราะหประโยค  

วิเคราะหหนาท่ีของประโยคตามเจตนาของผูสงสาร  
1. ประโยคแจงใหทราบ คือ ประโยคบอกเลาหรือประโยคปฏิเสธ  อาจจะเปนขอความส้ัน ๆ  
2. ประโยคถามใหตอบ คือ ประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธคําถาม มีลักษณะคลายประโยคแจง
ใหทราบ  แตกตางกันท่ีประโยคคําถามจะมีคําวา  "ใคร  อะไร   ที่ไหน  เม่ือไร   อยางไร"  
3. ประโยคบอกใหทํา คือ ประโยคคําส่ังมีลกัษณะคลายแจงใหทราบแตจุดประสงคของผูพูด
ตองการใหผูอ่ืนทําตาม  และสวนทายประโยคจะมีคําอนภุาค "ซิ , นะ , เถอะ" อยูในประโยคดวย  

คําชี้บงประโยคความซอน(หลังคําตอไปน้ีถาเปนประโยค-80%จะเปนประโยคความซอน) 
***ผู  ท่ี  ซ่ึง  อัน  ถูก  วา  ให  เปน  

(จน  ตาม  ตั้งแต  เพราะ  เพือ่ เม่ือ ขณะท่ี-พระยาอุปกิตถือเปนคําเชือ่มประโยคความซอน)*** 
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วิเคราะหการเรียงลําดบัคําในประโยค  
      การเรยีงลําดับคําในประโยคภาษาไทยมีความสําคัญมาก  เพราะเปนการบอกตําแหนงหนาท่ีของคํา
ในประโยค  ถาเรยีงลําดับคําผิดท่ีความหมายจะเปลีย่นแปลงไป   
วิเคราะหโครงสรางของประโยค  
      โครงสรางของประโยค  แบงออกเปน 3 ชนิด  
1. ประโยคความเดียว  คือ ประโยคท่ีมีใจความเพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึง  ประกอบดวยภาคประธาน  และภาค
แสดง 
            หลักสังเกตประโยคความเดยีว  มีดงันี้  

1. ประธาน + กรรม  เรยีกวา  อกรรมกรยิา  
2. ประธาน + กรยิา + กรรม  เรยีกวา  สกรรมกรยิา  
3. บทประธาน หรือบทกรยิา  ตองมีอยางละบทเทานั้น  

2. ประโยคความรวม   คือ ประโยคความเดยีวต้ังแต 2 ประโยคข้ึนไป  โดยมีคําสันธานเช่ือมประโยค  เชน  
และ , แก , ถา , หรือ    
      ประโยคความรวม  แบงออกเปน 4 ชนิด คือ  

1. ประโยคคลอยตามกัน  มีสันธานเช่ือม คือ "และ , กับ , พอ...ก"็  
2. ประโยคที่ขัดแยงกัน  มีสันธานเชื่อม คือ "แต , กวา ...ก็   
3. ประโยคที่มีเนื้อความใหเลอืก  มีสันธานเช่ือม คือ "หรือ , หรือไมก็ , มิฉะนั้น"  
4. ประโยคที่มีเนื้อความเปนเหตุเปนผลกัน  มีสันธานเชื่อม คือ "เพราะ....จึง , ดวยเหตุที่ .....จึง"  

3. ประโยคความซอน  คือ ประโยคท่ีมีใจความซอนกัน  จะมีประโยคหลัก(มุขยประโยค) และประโยคยอย 
(อนุประโยค)  โดยมีคํา  ที่  ซ่ึง  อัน  บอกลักษณะของความซอน  

 
 
 

ความยาวของประโยค  
      ประโยคในภาษาไทยจะมีความยาวซับซอนมากเพยีงใดข้ึนอยูกับบทขยาย  ซ่ึงอาจจะขยายบท
ประธาน  หรือขยายบทแสดง  จะทําใหประโยคมีรายละเอียดและขยายใจความมากข้ึนเปนลกัษณะ
ภาษาไทยอยางหน่ึงคือ สามารถขยายความไดไมมีที่ส้ินสุด  
 
 

นอกจากนีอ้าจวิเคราะหโครงสรางประโยคออกเปน 
ประธาน - ตวัแสดง - กรรม - สวนขยาย - ตวัเชือ่ม 
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การนบัจาํนวนประโยค 
1. ถามีภาคประธานและภาคแสดงครบใจความก็ถือเปน 1 ประโยค 
2. ถามีคําเช่ือม (ไดแก   ผู  ที่  ซ่ึง  อัน  วา  ให  เม่ือ  กอน  ทั้ง...และ  )ถือวาประโยคนั้นยังเปนประโยค

เดียวกับขางหนา นอกจากน้ีถือเปนคนละประโยค เชน  
 เขากินขาวแลว  ถือเปน  1  ประโยค 
 เขากินขาวแลว ตอนนีเ้ขาเขานอนแลว  เปน  2  ประโยค 
 เขากินขาวกอนจะเขานอน  เปน  1  ประโยค  
 เขาชอบทั้งออกกําลังกายและยังชอบเทีย่วอีกดวย  เปน 1 ประโยค 
 ราตรีบอกทวิาวาจะไปดูหนังคนเดียว  ทวิาเลยเสียใจ  นับเปน 1 ประโยค 

บทท่ี 9 
ระดับภาษา  

 ภาษาที่ใชส่ือสารในภาษาไทย  อาจแบงเปน 5 ระดับ   
1. ภาษาระดับพิธกีาร  
 ภาษาระดับพธิกีาร  ใชส่ือสารกนัในที่ประชุมท่ีจัดข้ึนอยางเปนทางการ เชน การเปดประชุมรัฐสภา 
การกลาวเปดพิธี การกลาวสดุดี  เปนตน  ผูสงสาร และผูรับสารจะเปนคนวงการเดยีวกัน  เปนบุคคลสําคัญ 
หรือผูรับสารอาจเปนประชาชนทั่วประเทศ  สํานวนภาษาท่ีใชมีลักษณะเปนพิธีการ  ถอยคําไพเราะสุภาพ  
ผูสงสารมักนําเสนอดวยวธิีการอานตอหนาที่ประชุม  
2. ภาษาระดับทางการ  
 ภาษาระดับทางการโอกาสท่ีใชมักใชในการบรรยายหรืออภิปรายในท่ีประชุม หรือติดตอหนวยงาน
ราชการ  ผูสงสารและผูรับสารมักเปนคนวงการเดียวกนั  มีการโตตอบ และแสดงความคิดเห็น  เน้ือหาของ
สารจะเปนความรู ความคิด สํานวนภาษาถอยคําที่ใชกะทดัรัด ชัดเจน และตรงไปตรงมา  
3. ภาษาระดับกึ่งทางการ  
 ภาษาระดับกึ่งทางการ  โอกาสที่ใชมักใชในการประชุมกลุมหรือหรืออภิปราย  การบรรยายในกลุม 
ขาวสารและบทความตาง ๆ  ซ่ึงผูสงสารและผูรับสารจะมีความเปนกนัเอง   แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ความรูกัน  เน้ือหาของสารเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การดําเนินชีวติ และความรูท่ัวไป  
4. ภาษาระดับไมเปนทางการ (ระดับสนทนา)  
 ภาษาระดับไมเปนทางการเปนการสนทนาโตตอบระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลไมเกนิ 4-5 คน 
การรายงานขาว บทความในหนังสือพิมพ   เน้ือหาในสารจะเปนเรื่องทัว่ ๆ ไปที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน กจิ
ธุระตาง  ๆ การปรึกษาหารือรวมกัน  



 34 

5. ภาษาระดับกันเอง  
 ภาษาระดับกันเองใชในวงจํากัด  เชน ครอบครัว เพื่อนสนิท  เนื้อหาสารที่ใชสวนมากนิยมใช
เฉพาะในการพูด ไมนยิมเปนลายลกัษณอักษร   
ปจจัยท่ีกําหนดระดบัของภาษา  
 1. สัมพันธภาพระหวางบุคคล   บุคคลท่ีสนิทสนมคุนเคยกันยอมใชระดับภาษาตางกนักับบุคคลที่
เพ่ิงรูจักกนั  
 2. โอกาสและสถานท่ี  ยอมเปลี่ยนไปตามสถานท่ีและโอกาสในขณะน้ัน  
 3. ลักษณะของเน้ือหา  เนื้อหาบางชนิดถาใชภาษาไมเหมาะสมกับระดับ การส่ือสารก็ไมสัมฤทธิผ์ล  
 4. ส่ือที่ใชสงสาร  การบอกตอ  การติดตอกันเอง การบอกผาน  ส่ือท่ีใชจะตองตางระดับกนั  
ลกัษณะของภาษาระดับตาง ๆ มีความหมายแตกตางกัน คือ  

1. การเรยีบเรยีง  ถาเปนภาษาระดับพิธีการ  ลกัษณะภาษาตองตอเนื่องกลมกลนืกันอยางเปน
ระเบียบ ไมสับสนวกวน   
2. กลวิธนีําเสนอ  ถาเปนภาษาระดับพธิีการและระดับทางการ  การนําเสนอตองเปนไปตาม
รูปแบบทีก่ําหนด  การนําเสนอทางส่ือมวลชน ไดแก ประกาศ  แถลงการณ  จะนําเสนอสารเปน
กลาง ๆ ภาษาระดับอ่ืน ๆ จะลดความเปนพิธรีีตรองตามลําดับ  
3. ถอยคําที่ใช   
 - คําสรรพนาม  โดยเฉพาะบุรุษสรรพนาม  ควรใชใหถกูตองตามฐานะ  เชน กระผม  ดิฉัน  
เรา  ขาพเจา  
 - คํานาม  ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับระดับของภาษา  
 - คํากรยิา  คํากรยิาบางคําเราใชกันทัว่ไปอยางหน่ึง  แตถาเปนการใชในระดับทางการก็
ควรใชอีกอยางหนึ่ง  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม  
 - คําวิเศษณ  เปนคําท่ีใชในภาษาระดับไมเปนทางการ  และระดับกันเอง  เชนคําที่
แสดงออกถึงความรูสึกวามาก  เชน จ๊ีด , อ๋ือ , เยอะแยะ  ถาเปนภาษาระดับทางการควรใชคําวา มาก 
หรือ จัดแทน  

ขอแตกตางภาษาเขียนกับภาษาพูด   
 1.ภาษาพดูมีหางเสียง -จะ,ครับ,คะ,นะคะ 
    -ก็เลย,ไมเทาไหรหรอก 
 2.ภาษาพดูมีสรอยคํา  -อ่ิมหมีพีมัน ( อ่ิมมาก ) 
    -ประกวดประชัน ( ประกวด ) 
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    -สารพัดสารพนั ( สารพัด ) 
 3.ภาษาพดูจะใชไมยมก ( ยกเวนคําวาตางๆ ) 
    -ไปๆมาๆ ( ในที่สุด ) 
    -เรื่อยๆ ( เสมอ,เปนประจํา ) 
 4.ภาษาพดูจะตัดคํา -เมืองกาญจน (กาญจนบรุ)ี 
    -กโิล ( กิโลกรมั )   
    -เผย ( เปดเผย ) 
    -หนุน ( สนับสนุน ) 
 5.ภาษาพดูจะใชตัวยอ -อ. ( อาจารย ) 
    -จ. ( จังหวัด ) 
 6.คําบางคํามี 2 ระดับ -อาทิตย ( สัปดาห ) หมอ ( แพทย ) แค ( เพียง ) บานนอก (ชนบท) 
 7.คําบอกสรรพนาม - ผม เรา เขา 

 
ตวัอยางคําศัพทระดับตางๆ 

ภาษาพูด ภาษาเขยีน ภาษาพูด ภาษาเขยีน 
กินนํ้า ดื่มน้ํา ทีว ี โทรทัศน 
วีดโีอ วีดิทัศน สองทุม ยี่สิบนาฬิกา 
รถเมล รถประจําทาง ยังไง อยางไร 

หลาย,มากมาย จํานวนมาก พระสวดมนต เจรญิพระพุทธมนต 
แตงงาน สมรส เผาศพ ฌาปนกิจ 
แสตมป ตราไปรษณยีากรณ โรงหนัง โรงภาพยนตร 

งานแตงงาน งานมงคลสมรส รถมอรเตอรไซค รถจักรยานยนต 
 
 

บทท่ี 10 
ราชาศัพท  

ราชาศัพท  หมายถึง ศัพทหรอืถอยคําสําหรบัพระเจาแผนดิน หรือศัพทหลวง ตลอดจนคําศัพทที่ใช
กับพระราชวงศ  คําสุภาพ และคําทีใ่ชกับพระสงฆ 
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ลําดับขั้นพระมหากษตัริยและพระราชวงศ 
1.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ 
2.สมเด็จพระราชินี พระราชชนนี พระยพุราช ( พระบรมโอรสา ฯ หรือ สยามบรมราชกุมารี ) 
3.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาฯ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ สมเด็จพระเจาพระภคินีเธอ ฯ 
4.พระเจาหลานเธอ / พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา + สมเด็จพระสังฆราช 
5.หมอมเจา 
 
คําศัพทเกี่ยวกบัพระมหากษตัรยิและพระราชวงศ 

คําแปล/ขั้น 1 2 3 4 5 

ให พระราชทาน ประทาน 

ตาย** สวรรคต ส้ินพระชนม ส้ินชีพติกัษัย 

ไป เสด็จพระราชดําเนิน(เสด็จฯ) เสด็จ 

คําสอน พระบรม
ราโชวาท 

พระราโชวาท พระโอวาท โอวาท 

คําส่ัง พระราชกระแส/ 
พระบรมราช
โองการ 

พระราชเสาวนีย 
พระราชบัณฑูร 
พระราชบัญชา 
พระราชดํารัสส่ัง 

พระดํารัสส่ัง รับส่ัง 

สรรพนามบรุษุ
ท่ี 2 

ใตฝาละอองธลุี
พระบาท 

ใตฝาละออง
พระบาท 

ใตฝาพระบาท ฝาพระบาท 
 

อายุ พระชนมพรรษา 
…….พรรษา 

พระชนมายุ………..พรรษา(พระองคเจาขึน้ไป) 
พระชันษา…ป(เจานายทั่วไป) 

ชันษา…ป 

ตอนรับ เฝาทูลละอองธุ
ลีพระบาท 

เฝาทูลละออง
พระบาท 

เฝา 

**นายกรัฐมนตร,ีประธานองคมนตร,ีองคมนตร,ีรัฐบรุุษ,ประธานสภา ใช  ถึงแกอสัญกรรม 
    (ไดรับพระราชทานเครือ่งราชอิสสรยิาภรณชัน้ปฐมจลุจอมเกลา) 

     ขาราชการระดับ 9 และไดรับสายสะพาย     ใช  ถึงแกอนจิกรรม 
     (ไดรับพระราชทานเครือ่งราชอิสสรยิาภรณชัน้ประถมาภรณมงกุฎไทย/ทุติยจลุจอมเกลา) 
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1. ท่ีมาของราชาศัพท   
1. รับมาจากภาษาอื่น ไดแก ภาษาเขมร บาลี สันสกฤต เชน บรรทม เสดจ็  สวรรคต เปนตน  
2. การสรางคําข้ึนใหม  โดยการประสมคํา เชน พระพักตร , ถุงพระบาท , หองเครื่อง เปนตน  
 - ราชาศัพทท่ีแตงขึ้นจากคําไทยเดิม เชน สมเด็จพระเจาพีย่าเธอ , พระรากขวญั , ทรงถาม , 
ทรงพระเจรญิ เปนตน  
 - ราชาศัพทท่ีแตงขึ้นจากคําท่ีมาจากภาษาอ่ืน เชน พระอัฐ ิ, พระกณุฑล , พระหัตถ เปนตน  

2. ขอสังเกตวธิกีารใชคําราชาศัพท  
1. การใชคําวา "ทรง"  

 - ใช "ทรง" นําหนาคํานามสามัญและคํากริยาสามัญ เชน ทรงมา (ข่ีมา) ทรงศีล (รับศีล) ทรงบาตร
(ตักบาตร)   
 - ใช "ทรง" นําหนาคํานามราชาศัพท สังเกตจากคําวา พระ นําหนากริยาราชาศัพท เชน ทรงพระ
ประชวร(เห็นทรงพระท่ีไหน ใหรูไววาถูก ยกเวน ทรงพระราชทาน) 
- หามใช "ทรง" นําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เชน ตรัส โปรด  เสดจ็ ทอดพระเนตร พระราชทาน เสวย 
ประทับ บรรทม มีพระราชดาํริ  เปนพระประมุข กริว้ ส้ินพระชนม  เปนตน ยกเวน  ทรงผนวช 

2. การใชคําวา "เสด็จ"   
 - ใชนําหนาคํากรยิา  เชน เสด็จไป(ข้ัน3ลงไป)  เสด็จข้ึน เสด็จลง เสดจ็เขา เสด็จออก  เสด็จกลับ 
เสด็จนิวัติ เสดจ็ประพาส เสด็จสวรรคต 
 - ใชนําหนาคํานามราชาศัพท เชน เสด็จพระราชสมภพ  เสด็จพระราชดาํเนิน (ตองมีคํากรยิา
ประกอบดวย)  

3. การใชคําวา "พระบรม , พระราช , พระ"  
 - คําวา "พระบรม" ใชเฉพาะพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวเทานัน้  เชน พระบรมรูป  , พระบรม
ฉายาลกัษณ , พระบรมราชโองการ  พระบรมราชวโรกาส   พระบรมราชานุญาต   ถาเปนสมเด็จพระบรม  
จะใชพระฉายาลักษณ  พระรูป  พระราชวโรกาส พระราชานุญาต   
 - คําวา "พระราช" ใชเฉพาะพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และอุปราช  เชน 
พระราชดํารัส  พระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ  
 - คําวา "พระ"  ใชนําหนาคําที่เปนอวยัวะ เครื่องใช ใชกบัองคพระมหากษัตริยลงมาถึงพระองคเจา  
ถาเปนหมอมเจาไมตองใช "พระ" นําหนา  เชน พระเนตร  พระมาลา  
3. คํากราบบังคมทูล  
 คํากราบบังคมทูลธรรมดาไมตองมีคําข้ึนตนและลงทาย  เชน  
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ถามีพระราชดาํรัสถามวา "เธอสนใจวิชาอะไร"  
นักเรียนจะกราบบังคมบังคมทูลไดดังนี้  "ขาพระพุทธเจาสนใจวิชาประวัติศาสตร พระพุทธเจาขา"  

4. การใชคําราชาศัพทตามสํานวนไทย  
1. ใช "เฝาฯรับเสด็จ" หรือ "รับเสด็จ"  ไมใช "ถวายการตอนรับ" 
2. ใช "มีความจงรักภักด"ี หรือ"แสดงความจงรักภักด"ี ไมใช "ถวายความจงรกัภกัด"ี  
3. ใช "หนาท่ีนั่ง" หรือ "เฉพาะพระพักตร"  ไมใช "หนาพระพักตร" หรือ “หนาพระที่นัง่” 
4. หมายกําหนดการ ใชเฉพาะกับงานราชพธิเีทานั้น งานท่ีพระราชวงศเสด็จไปหากไมใชพระราช

พิธีใชไดแคเพยีง กําหนดการ 
5. การใชราชาศัพทใหถูกตองตามเหตุผล  
 "ทูลเกลาฯ ถวาย" ใชในการถวายของเล็ก   
 "นอมเกลาฯ ถวาย"  ใชในการถวายของใหญ     
 “ขอบใจ” เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใช ใชวา “ทรงขอบใจ” หรอื “พระราชทานพระราช
กระแสขอบใจ) ไมใช “ขอบพระทัย”เวนแตผูที่ทรงขอบใจเปนพระราชวงศ 
แขก ( อาคันตกุะ ) 

เจาบาน เรียกแขกวา 

กษัตริย  พระราชอาคนัตุกะ(แขกท่ีเปนกษัตรยิ) 
ราชอาคันตุกะ (แขกท่ีเปนคนธรรมดา) 

สามัญชน อาคันตุกะ 
 

กษัตรยิ 2,3,4,5 แปล 
พระบรมรูป  พระรูป   รูปปน 
พระบรมฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ  รูปถาย 
พระบรมสาทศิลักษณ  พระสาทิสลักษณ  รูปวาด  
 

 
 
 

 
 

ทรงมี / ทรงเปน + คําสามัญ 
มี / เปน + คําราชาศัพท 
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การกราบบังคมทูล  กราบทูล  และทลู 
ผูฟง คําข้ึนตน คํารับ/คําลงทาย สรรพนามบรุษุที่ 1,2 

พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชนีินาถ 

ขอเดชะฝาละอองธุลพีระ
บาทปกเกลาปกกระ 
หมอม 

พระพุทธเจาขา/ดวยเกลา
ดวยกระหมอมขอเดชะ 

1. ขาพระพุทธเจา 
2. ใตฝาละอองธลุีพระ

บาท 
สมเด็จพระบรมราชินี
สมเด็จพระบรมราชชนนี 
สมเด็จพระยุพราช 

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลทราบฝาละออง
พระบาท 

พระพุทธเจาขา/ดวยเกลา
ดวยกระหมอมหรือควรมิ
ควรแลวแตจะทรงพระ
กรณุาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม  

1. ขาพระพุทธเจา 
2. ใตฝาละอองพระบาท 

 
สมเด็จเจาฟา 

ขอพระราชทานกราบทูล
ทราบฝาพระบาท 

พะยะคะ-เพคะ/ควรมิควร
แลวแตจะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม  

1. ขาพระพุทธเจา 
2. ใตฝาพระบาท 

พระบรมวงศเธอพระองค
เจา 

ขอประทานกราบทูล
ทราบฝาพระบาท 

กระหมอม/ควรมิควร
แลวแตจะโปรด 

1. ขาพระพุทธเจา 
2. ใตฝาพระบาท 

พระเจาวรวงศเธอ พระ 
วรวงศเธอพระองคเจา 

ทูลทราบฝาพระบาท กระหมอม/ควรมิควร
แลวแตจะโปรด 

1. กระหมอม/หมอมฉัน 
2. ฝาพระบาท 

สมเด็จพระสังฆราช กราบทลูทราบฝาพระ
บาท 

กระหมอม/ควรมิควร
แลวแตจะโปรด 

1. เกลากระหมอม(ช) 
เกลากระหมอมฉัน(ญ) 
2.    ฝาพระบาท 

หมอมเจา ทูลฝาพระบาท กระหมอม/แลวแตจะ
โปรด 

1. กระหมอม/หมอมฉัน 
2. ฝาพระบาท 

คําท่ีใชในการเพ็ดทูล 
๑.    สําหรับพระราชา 
 (๑)    หากจะกราบบังคมทูลรายงานใด ๆ  หรือกราบบังคมทูลข้ึนกอนโดยยังไมไดรับพระราช
ดํารัสจรัสถาม  เชนรายงานช่ือผูไดเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร  หรอืรายงานพธิีตาง ๆ  ข้ึนตนดวยคําวา 
 “ขอเดชะฝาละอองธลุีพระบาท  ปกเกลาปกกระหมอม”   
แลวดําเนินเรื่องเรื่อยไป  จนจบลงดวย 
 “ดวยเกลาดวยกระหมอม  ขอเดชะ” 
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 ใชสรรพนามของตนเองวา  “ขาพระพุทธเจา” 
 ใชสรรพนามของพระองคทานวา  “ใตฝาละอองธุลพีระบาท” 
 ใชคํารับวา    “พระพุทธเจาขา” 
ตอนรับมอบรายงานท่ีมีพระราชดํารัสกําชับใหทํา  วา 
 “พระพุทธเจาขา  ขอรับใสเกลาใสกระหมอม” 
 (๒)    ถามีพระบรมราชโองการตรัสถามข้ึนกอน  ใชคําข้ึนตนวา 
 “พระพุทธเจาขา  ขอรับใสเกลาใสกระหมอม” 
แลวกลาวดําเนินเรื่องไปจนจบ  ลงทายดวยคําวา 
 “ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
 (๓)    ถาเปนการอานทีจ่ะตองกราบทลูเนื้อเรื่อง  อาจจะกลาวเนือ้เรื่องข้ึนกอนกลาวลงทายวา  
“พระพุทธเจาขาขอรับใสเกลาใสกระหมอม”    หรืออาจจะพูดยอ ๆ  วา  … “ดวยเกลาดวยกระหมอม”  เม่ือ
จบทุกประโยคตองลงทายดวย  “ดวยเกลาดวยกระหมอม”  แทนท่ีคําวา  “ขอรับ” 
 (๔)    ในการกราบบังคมทูล  หากจําเปนตองกลาวคําหยาบ  หรือกลาวถึงสวนตาง ๆ  ของรางกาย
ต้ังแตสะเอวลงไปตองกลาวถอยคําทํานองเดียวกับคําวา  “ขอโทษ”  วา 
 “ไมควรจะกราบบังคมทูลพระกรณุา” 
 เชน  “ไมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณา  ขาพระพุทธเจากินผักทอดยอดเขาไปเลยถายอจุจาระ
เปนโลหิตมา  ๓ - ๔  วนัแลว  พระพุทธเจาขา” 
 (๕)    ถาจะกลาวขออภัยโทษ  ควรจะกลาวคําวา  “ขอเดชะพระราชอาญาไมพนเกลา ฯ”  จบลง
ดวยคําวา  “ดวยเกลาดวยกระหมอม”  เชน 
 “ขอเดชะพระราชอาญาไมพนเกลา ฯ  ขาพระพุทธเจาเมาจนลืมตัว  ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
 (๖)    ถามีพระบรมราชโองการตรัสถามสารทุกขสุข  ควรใชคําวา  “ดวยเดชะพระบารมีปกเกลาปก
กระหมอม”  และจบดวยคําวา  “ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
 ถาหากเจ็บไขไดปวย  ใชคําอยางเดียวกับขอ  (๔) 
 (๗)    เม่ือกลาวถึงส่ิงท่ีไดรบัอนุเคราะห  เชน  คําที่ทรงแนะนําหรือทรงแสดงความเห็นใหใชคําวา  
“พระเดชพระคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม”  เติมทาย 
๒.    สําหรับเจานายตั้งแตหมอมเจาขึ้นไป 
 (๑)    ในการกราบบังคมทูลท่ัวไป  ไมตองใชคําข้ึนตนและลงทาย  ถาเปนพระยุพราชหรือพระ
ราชินแีหงอดีตรัชกาลและสมเด็จเจาฟา  ควรแทนสรรพนามแทนพระองควา  “ใตฝาละอองพระบาท”  ใช
สรรพนามแทนตัวเองวา  “ขาพระพุทธเจา”  ใชคํารับวา  “พระพุทธเจาขา”  เจานายช้ันรองลงมา  ใชสรรพ
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นามของพระองคทานวา  “ใตฝาพระบาท”  ใชสรรพนามตนเองวา  “เกลากระหมอม”  ใชคํารับวา  “พระ
เจาขา”  กับสมเด็จเจาพระยา,  เจาพระยาและพระยาพานทอง  ใชสรรพนามของทานวา  “ใตเทากรุณา”  ใช
สรรพนามของตนเองวา  “เกลากระผม”  ใชคํารับวา  “ขอรับกระผม” 
 (๒)    ถาจําตองกลาวคําหยาบ  ใชวา  “ไมควรจะกราบบังคมทูล”  เจานายท่ีรองลงมาใช  “ไมควร
จะกราบทูล”  ขุนนางช้ันสูงใช  “ไมควรจะกราบเรยีน” 
 (๓)    คําขอโทษ  สําหรับเจานายช้ันสูงใช  “พระอาญาไมพนเกลา”    ช้ันรองลงมาไมตองใช 
 (๔)    การตอบคําถามเกี่ยวกับสารทุกขสุข  สําหรับเจานายช้ันสูงใช  “เดชะพระบารมีปก-เกลาฯ”  
ช้ันรองลงมาไมตองใช 
 (๕)    เม่ือจะกลาวขอบคณุทีใ่หคําแนะนําใชคําวา  “พระเดชพระคุณลนเกลา” 
๓.    คําท่ีพระภิกษุใชเพ็ดทูลตอพระเจาแผนดิน 
 (๑)    แทนคํารบัวา  “ถวายพระพร” 
 (๒)    แทนตนเองวา  “อาตมภาพ”    ใชสรรพนามของพระองคทานวา  “สมเด็จพระบรม-บพิตร
พระราชสมภารเจา”  หรือ  “มหาบพิตร”    เจานายช้ันรองลงมาใชทัว่ไปวา  “บพิตร”  ใชสรรพนามแทน
ตนเองวา  “อาตมภาพ”  ใชคํารับวา  “ถวายพระพร” 
 
ขอสังเกตบางประการในการใชราชาศัพท 
 ม.ล.ปย มาลากุล (๒๕๒๗ : ๑๗๙ - ๑๘๒) ไดใหขอสังเกตและรวบรวมการใชราชาศัพทที่ไม
ถูกตองที่พบเห็นกันอยูเสมอไว ดังนี ้
 ๑. “ถวายการตอนรับ” “ถวายความจงรักภักด”ี ชอบใชกันมาก คํานี้ผดิ ภาษาไทยมีอยูแลว คือ 
“เฝาฯ รับเสดจ็” หรือ “รับเสด็จ” เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไปที่ใด มีราษฎรมาชุมนุมหนาแนนก็
ใชวา “ราษฎรมาเฝาฯ รับเสด็จฯ อยางหนาแนน”  ความจงรกัภกัดีเปนของที่ถวายกันไมได เปนส่ิงท่ีมี
ประจําตน จึงควรใชวา “มีความจงรักภักด”ี หรือ “แสดงความจงรักภักดี” 
 ๒. คํากิรยิาใดท่ีเปนราชาศัพทอยูแลว เชน เสดจ็, เสวย, ตรัส หามใชคํา “ทรง” นําหนา จะใชทรง
เสวย ทรงเสดจ็ ทรงตรัส ไมได แตถาคํากริยิาน้ันเปนคําไทย เชน ถือ, จับ, วาด เม่ือจะใชเปนราชาศัพทเติม 
“ทรง” ขางหนาได เชน ทรงถือ, ทรงจับ, ทรงวาด เปนตน 
 ๓. การใช “พระราช” หรือ “พระ” นําหนา ใหถือหลักวา เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระบรมราชินี  ใช  “พระราช” นําหนา เชน พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลข แตถาเปน
อวัยวะก็ใชเพยีง “พระ” นําหนา เชน พระหัตถ พระกร พระพาหา คํานามที่ไมมีราชาศัพทใหใช “พระ” 
นําหนา เปนราชาศัพท เชน พระเกาอ้ี เปนตน 
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 ๔. การใชคํา “พระบรม” นําหนาน้ัน ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชน พระบรมราชา 
นุเคราะห พระปรมาภไิธย (พระบรมนามาภไิธย) พระบรมราโชวาท สําหรับสมเด็จพระบรมราชินี ตัดคําวา 
“บรม” ออก เชน พระนามาภิไธย  พระราโชวาท ถาจะกลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงชื่อ กต็องใชวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย 
 ๕. พระราชวงศทีท่รงฐานันดรศักดิ์มีพระนําหนา (พระวรวงศเธอ, พระเจาวรวงศเธอ, พระเจา
บรมวงศเธอ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ) ใช “พระ” นําหนาราชาศัพท เชน พระหัตถ      พระกร ถาเปนช้ัน
หมอมเจา ไมตองมี “พระ” นําหนา  ใชเพียงราชาศัพทเฉยๆ เชน หัตถ กร เปนตน 
  “พระวรวงศเธอพระองคเจา……….…….ประชวรพระโรคพระหทัย ส้ินพระชนม 
พระราชทานน้ําสรงพระศพท่ีวัด……………..” 
  “หมอมเจา…………………...ประชวรโรคหทัยถึงชีพตัิกษัย พระราชทานน้ําสรงศพที่
วัด…………..” 
 ๖. เม่ือกลาวถึงแสดงใด ๆ ถวายทอดพระเนตร มักจะใชวา “แสดงหนาพระพักตร” ซ่ึงผิด ตอง
ใชวา “แสดงเฉพาะพระพักตร” หรือ “แสดงหนาที่น่ัง” 
 ๗. การกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี-นาถ  มัก
ใชกันไมถกูตอง  เชน  “พระเจาอยูหัวและพระราชินี”   “ในหลวงและราชินี”      ใชเชนนี้ไมถูกตอง   และ
ไมงดงามอยางย่ิง   การกลาวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ขอใหใชวา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว หรือ “พระเจาอยูหัว” และไมควรใชวา “ลนเกลาลนกระหมอม” ซ่ึงไมมีความหมายอะไรเลย เม่ือ
จะกลาวขานถงึ “สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ” หรือ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ”    อยาใชคําวา  
“พระราชนีิ”  หรือ  “ราชินี”  ซ่ึงแปลวาพระเจาแผนดินผูหญิง ถาจะเรียกสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเรียกได 
แตอยาเรยีกสมเด็จพระนางเจาอลิซาเบธ เพราะพระราชสวามีของพระองคทานมิใชพระมหากษัตริย ถาจะ
พูดลําลองวา “ในหลวง – สมเด็จ” อยางนี้ไมผิด 
  สําหรับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ และสมเดจ็พระเจาลกูเธอ  ถาขานพระนามส้ัน ๆ ใช
ทูนกระหมอมชาย ทูนกระหมอมหญิง หรอืทูนกระหมอม  ถาจะเรียกพระนามรวมใชวา สมเด็จพระเจาลูก
เธอ ไมใชวา ฟาชาย  ฟาหญิง หรือพระเจาลูกยาเธอ พระเจาลูกเธอ การเรียกทูนกระหมอมไมตองใชวา
ทูนกระหมอมฟาชาย ทูนกะหมอมฟาหญิง เพราะคําวา ทูนกระหมอม  หมายถึงสมเดจ็พระราชโอรส 
สมเด็จพระราชธิดา ซ่ึงทรงเปนเจาฟาอยูแลว ถาทรงเปนเพียงพระราชโอรส  พระราชธิดา เรยีกลําลองวา 
“เสด็จ”  คําวา “เสด็จ” ใชเฉพาะพระราชโอรส พระธิดา  ซ่ึงเปนพระองคเจาเทานั้น เชน พระเจาบรมวงศเธอ
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พระองคเจาวาปบุษบากรเรียกลําลองวา “เสด็จ” ได แตพระองคเจาที่มิไดทรงเปนพระราชโอรสพระราชธดิา
จะเรียกพระองคทานวา “เสด็จ” ไมได 
 ๘. การเรยีกคําแทนพระองคเจา หมอมเจา  หมอมราชวงศ  หมอมหลวง  อยางลําลอง  พระองค
เจาใช พระองคชาย-พระองคหญิง,  หมอมเจาใช  ทานชาย-ทานหญิง,  หมอมราชวงศใช   คุณชาย-คุณหญิง,   
หมอมหลวง ใช คุณ (ทั้งชายและหญิง) 
 ๙. การเรยีกราชทินนาม หรือ สมณศักดิ ์ถาเปนทางการใหเรยีกตามราชทินนามหรือสมณศักดิ์
น้ัน ๆ   เชน  พระยาอนรุักษราชมณเฑียร  กเ็รยีก  พระยาอนุรกัษราชมณเฑียร    อยาเรยีกเจาคุณอนุรักษราช
มณเฑียร พระศาสนโสภณ อยาเรียกวา เจาคุณศาสนโสภณ เวนแตการเรียกลําลอง จะเรียกวาทานเจาคุณหรือ
เจาคุณนัน้ไมหาม ผูมีบรรดาศักดิ์เปนนาย เชน นายจํานงราชกจิ นายวรการบัญชา อยาเปลี่ยนนายเปนคุณ 

เพราะนายเปนราชทินนาม บรรดาศักดิ์นายนี้ไมคุนกนั บางทีก็เขียนแยกเปนนามกับนามสกุล เชน นายจํานง   

ราชกจิ อยางนีไ้มถูก 
  บรรดาศักดิ์ของผูเปนราชสกลุอีกอยางหนึ่งไมสูคุนกัน คือ บรรดาศักดิ ์“หมอม” เชน หมอม
ทวีวงศถวัลยศักดิ์ หมอมสนิทวงศเสนี หมอมในที่นี้เปนบรรดาศักดิ์ เหมือน พระ พระยา ผูที่มีบรรดาศักดิ์
หมอมไมใชเจา เปนหมอมราชวงศ 
 ๑๐. นางสนองพระโอษฐ นางพระกํานลั ถาไมมีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมราชวงศ หรือ
หมอมหลวง ใชคุณนําหนาช่ือ แตถาเปนหมอมราชวงศ หมอมหลวง กไ็มตองเปลีย่นเปนคุณ 
 ๑๑. สุภาพสตรีที่ไดรับพระราชทานราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา มักจะเขาใจวาตองเรยีก
คุณหญิงเสมอ เปนการไมถูกตอง ถาสุภาพสตรีน้ันเปนหมอมราชวงศ หมอมหลวง  ก็คงเรยีก  หมอมราชวงศ 
หมอมหลวงตามเดิม เชน หมอมราชวงศเบญจวรรณ จักรพันธ เปนตน ถาสุภาพสตรไีมมีฐานันดรศักดิ์ และ
สมรสแลวเรียกคุณหญิง เชน คุณหญิงกรนัฑ สนิทวงศฯ ถายังไมไดสมรสเรียก คุณ เชน คุณเพียร เวชบุล ถา
ไดรับพระราชทานทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ เปนทานผูหญิงถึงแมจะมีฐานนัดรศักดิ์เดิมเปนหมอมหลวง หมอม
ราชวงศก็ตาม เชน ทานผูหญงิจงกล กิตติขจร ทานผูหญิงทวีวงศ      ถวลัยศักดิ ์ (หมอมราชวงศพรพรรณ)  

แตถามีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมของพระราชวงศ ไมเรยีกเปนทานผูหญิง คงเรียกตามฐานันดรเดิม เชน 

หมอมหลวงสรอยระยายุคล เปนตน 
  สุภาพสตรีที่สมรสแลวแตไมไดเปนภริยาของพระยาหรอืไมไดรับพระราชทานอิสรยิาภรณ
จุลจอมเกลา อยาเรียกวา คุณหญิง  คงเปน “นาง” หรือเรียกลําลองก็เรยีกวาคุณนาย 
 ๑๒. คําที่เปน “คําส่ัง” “คําพูด” “ความดําร”ิ สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใช “พระบรม
ราชโองการ”   “พระราชกระแส”   “กระแสพระราชดํารัส”   “พระราชดาํร”ิ    “กระแสพระราชดําร”ิ สําหรับ
สมเด็จพระบรมราชินีใชเชนเดียวกัน เวนแตคําส่ังใชวา “พระราชเสาวนีย”   (คํา “พระบรมราชโองการ” นั้น
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ใชเม่ือทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว) 
  ขอใหระมัดระวังการใชคําวา พระบรมราชโองการหรือ พระราชเสาวนีย สองคํานี้เปนการพูด
ท่ีเปนคําส่ัง  คือ  มีผลบังคับ  ไมใชเปนการพูดธรรมดา     อยางเชนนิสิตกราบบังคมทลูขอใหพูดตองใชคําวา  

“ขอพระราชทานพระราชกระแส”  หรือ  “ขอพระราชทานพระกระแสพระราชดํารัส”  ไมใชขอ
พระราชทานพระบรมราชโองการ หรือ พระราชเสาวนยี 
 ๑๓. การใชคํา “ถวาย” ถาส่ิงของนั้นเปนของเลก็ใช “ทูลเกลาฯ  ถวาย” ถาเปนของใหญใช “นอม
เกลาฯ ถวาย” หรือ “ถวาย” เฉย ๆ  
 ๑๔. คําวา “บอก” มักใชผิดเสมอ คือ ชอบใชวา “กราบถวายบงัคมทูล” ท่ีถูกตองใชวา “กราบ
บังคมทูล” เชน “กราบบังคมทูลถวายรายงาน” “กราบบงัคมทูลรายงานกิจการ” 
 ๑๕. คําวา “ขอบใจ” ถาจะกลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขอบใจ ก็ใชวา “ทรง
ขอบใจ” หรือ “พระราชทานพระราชกระแสขอบใจ” ไมใช “ขอบพระทัย” เวนแตผูทีท่รงขอบใจนัน้เปน
พระราชวงศ จึงใช “ขอบพระทัย” 
  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานกระแสขอบใจประชาชน” 
  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดาํรัสขอบพระทัย พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยา
ลาภพฤฒยิากร” 
 ๑๖. การใชราชาศพัทตองระมัดระวังในทุกดาน เชน ทูนกระหมอมชายเสด็จรานคา     เจาของ
รานถวายหมวก เชนนี้ จะใชถวายพระมาลาไมได เพราะหมวกน้ันยังไมไดเปนของพระองค-ทาน คําวา
ฉลองพระองคระวังอยาใชวา “ทรงฉลองพระองคขาส้ัน” เพราะฉลองพระองค คือ เส้ือ หรือคําวาพระภูษา  

แปลวา  ผานุง  อยาใชในกรณีแปลวา  ผาคลุม  ตองใชวา   “ทรงพระสนบัเพลา ขาส้ัน” “ผาคลุมพระเกศา” 
 ๑๗. คําใหม ๆ ที่ไมมีราชาศัพทโดยเฉพาะ เชน กระเปา เครื่องสําอาง ลิปสติก เซ็ทผม สเปรยผม 

เม่ือจะใชใหเปนราชาศัพท คําใดที่เปลี่ยนไดก็เปลี่ยน ที่เปลี่ยนไมไดก็ควรคงรูปศัพทเดิมไว เชน กระเปาทรง
ถือ  เครื่องพระสําอาง  ลิปสติก  ทรงแตงพระเกศา ทรงฉีดพระเกศา ทรงฉีดเสนพระเกศา เปนตน 
 เรื่องที่มีผูสงสัยอยูเสมอ   คือเม่ือกลาวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือกลาวถึง
พระมหากษัตริยและพระราชวงศตางประเทศ และเม่ือกลาวถึงตัวละครในวรรณคดีท่ีเปนเจา เชน อิเหนา 

จะตองใชราชาศัพทหรือไม ในเรื่องนี้ขอสรุปวาตองใชตามฐานันดรท่ีแทจริง เวนแตคําวา “บรม” ใชสําหรับ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระมหากษัตริยแหงประเทศไทยเทานั้น 
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บทท่ี 11 
ความคิดกับภาษา 

อุปสรรคของการคดิ  หมายถึง  การท่ีความคิดน้ันหยุดชะงักลงไมดําเนินไปตามกระบวนการ
ทํางานของจิตใจอุปสรรคของการคิด 

1.ความอคติ 
2.ความเรงรดั 
3.ความบกพรองของสภาพทางกายและจิต 
4.สภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออํานวย 
5.ความเหนื่อยลาและความซํ้าซากจําเจ 
6.การขาดพื้นฐานความรูที่เพียงพอ 

บทท่ี 12 
ภาษากับเหตผุล 

โครงสรางของการแสดงเหตุผล  
 การแสดงเหตุผลประกอบดวย "ตัวเหตุผล"  หรือ "ขอสนับสนุน"  และ "ขอสรุป"  
ภาษาท่ีใชในการแสดงเหตุผล  

1. การแสดงความสัมพันธระหวางเหตุผลกับขอสรุป  โดยใชคําสันธานเช่ือม   
- สันธานที่เรยีง "เหตุผล" กอน "ขอสรุป"  ไดแก  จึง , ดังน้ัน ...จึง , เพราะ...ฉะนั้น , 

เพราะ...จึง , เม่ือ ...จึง , โดยที่ ...จึง  เปนตน 
- สันธานที่เรยีง "ขอสรุป" กอน "เหตุผล"  ไดแก เพราะวา , โดยเหตุที่ , เพราะ , ดวย  เปนตน  
2. การเรยีบเรยีงขอความ  โดยวางสวนท่ีเปนเหตุผล  และสวนที่เปนขอสรุปไวใหเหมาะสม  โดย

ไมตองใชสันธานเช่ือม ใชกบัขอความท่ีไมหนักจนเกินไป  
3. การใชกลุมคํา  กลุมคําท่ีใชนี้จะบงช้ีวาขอความท่ีตามมาเปน  เหตุผลหรือขอสรุป   
4. การใหเหตุผลหลาย ๆ ขอประกอบกัน  เพื่อใหมีน้ําหนักเพ่ิมมากข้ึนในขอสรุปนั้น ๆ  

กระบวนการแสดงเหตุผลและการอนุมาน  
 อนุมาน หมายถึง การใชความคิดเพื่อหาขอสรุปจากหลกัหลักท่ัวไป  หรือหลักเกณฑ หรือ
ขอเท็จจรงิที่มีอยู  แบงเปน 2 ประเภท คือ  

1. วิธนีิรนัย  คือ การแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย  
2. วิธีอุปนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม  วธิีนี้มีขอสังเกต คือ มีการใชแนว 

เทียบเพื่อหาขอสรุป ซ่ึงไมจาํเปนตองเปนจริงอยางแนนอนเชนนัน้เสมอไป  
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การอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุผลลัพธ  
1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ  คือ การพจิารณาเหตุการณอยางหน่ึงอยางใดโดยใชความรู 

ความเขาใจในการพิจารณาวาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะเปนอยางไร  
2. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ  คือ การพิจารณาผลลัพธที่เกิดข้ึนจากเหตุการณโดยใช 

ความรูความเขาใจในการพิจารณาวาเหตุการณนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร   
3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ  คือการใชความรู ความเขาใจพิจารณาเหตุการณอยางหน่ึง 

อยางใดวาเปนผลลัพธของสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงกอน  แลวจึงพจิารณาตอไปวาสาเหตุนั้นอาจจะกอใหเกิด
ผลลัพธอะไรอีกไดบาง  ( ผล-เหตุ-ผล ) 
 

บทท่ี 13 
การโตแยง  

 การโตแยง คือ การแสดงทรรศนะท่ีแตกตางกันระหวางบุคคลสองฝาย  โดยแตละฝายจะพยายามใช
ขอมูล หลักฐาน เหตุผล รวมทั้งทรรศนะตาง ๆ มาสนับสนุนทรรศนะของตนและคัดคานทรรศนะของอีก
ฝายหน่ึง  
 กระบวนการโตแยง   
1. การต้ังประเด็นในการโตแยง   ประเด็นในการโตแยง คือ จุดสําคัญตาง ๆ ที่นํามาเปนขอโตแยงกนั  ใน
การต้ังประเดน็ในการโตแยงนั้นข้ึนอยูกับประเภทของการโตแยง มีดังตอไปนี้  
 1. การโตแยงเกี่ยวกับขอเสนอเพ่ือใหเปลีย่นแปลงสภาพเดิม   ประเดน็สําคัญในการโตแยง มี 3 
ประการ คือ สภาพเดิมท่ีเปนอยูนั้นมีขอเสียหายหรือไม  ขอเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสามารถแกไขได
หรือไม  และผลที่เกดิข้ึนจากขอเสนอคุมคาหรือไม  
 2. การโตแยงเกี่ยวกับขอเท็จจริง  ประเด็นในการโตแยง มี 2 ประการ คือ ขอเท็จจริงทีอ่างถึง หรือที่
กลาวถึงนั้นมีส่ิงท่ีอางอิงจรงิแทหรือไม  ณ ที่ใด  และการตรวจสอบพบวาส่ิงที่อางถงึนั้นมีอยูจริง ซ่ึงทําได
หรือไม  ดวยวธิีใด  
 3. การโตแยงเกี่ยวกับคุณคา  มักจะเกิดข้ึนกับความรูสึกสวนตัว  
2. การนยิามคาํสําคัญท่ีอยูในประเดน็ของการโตแยง   การนิยาม คือ การกําหนดความหมายคําสําคัญที่อยูใน
ประเด็นการโตแยง  เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกนั และสามารถโตแยงกันไดถูกตอง  
3. การคนหาและเรียบเรียงขอสนับสนุนทรรศนะของตน  
 การคนหาขอสนับสนุนทรรศนะของตนศึกษาไดจากการอาน  การฟง การสัมภาษณ และการสังเกต  
แลวบันทกึเปนหลักฐาน  
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4. การชี้ใหเห็นจุดออนของทรรศนะของฝายตรงขาม  
 1. จุดออนของการนิยามสําคัญในประเด็นของการโตแยง  อาจใหคํานิยามที่วกวนบดิเบือน
ความหมาย หรือยากแกการเขาใจของคําสําคัญบางคําในประเด็นการโตแยง  
 2. จุดออนในดานปริมาณของความถกูตองของขอมูล  โดยช้ีใหเห็นวาขอมูลท่ีอีกฝายเสนอมานั้น
ไมมีน้ําหนักนาเช่ือถือ หรือมีขอผิดพลาด   
 3. จุดออนของสมมติฐานและวิธีการอนุมาน   "สมมติฐาน" หมายถึงหลักทัว่ไปทีย่อมรับกนั  และ
นําขอสมมติฐานนั้นไปใชโดยวธิีอนุมานเพ่ือนําไปเปนขอสรุป   
 "วิธกีารอนุมาน" หมายถึง กระบวนการหาขอสรุปจากสมมติฐานท่ีมีอยูในการโตแยง  จะตอง
ช้ีใหเห็นวา สมมติฐานของฝายตรงขามยังไมเปนที่ยอมรบั หรือมีความผิดพลาดอยู   
การวินิจฉัยเพือ่การตัดสินขอโตแยง     แบงเปน 2 แบบ คือ  

1. พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระท่ีแตละฝายนํามาโตแยง  เชน การโตวาที  การตัดสินของผูพิพากษา  
2. วินิจฉัยโดยใชดุลพินิจของตนประกอบการตัดสินใจ  เชน การลงมติ  การตัดสินใจเลือก  

ขอควรระวังในการโตแยง  
 1. หลีกเลีย่งการใชอารมณ  
 2. มีมารยาทในการใชภาษา ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
 3. เลือกประเดน็ท่ีโตแยงกันแบบสรางสรรค   

 
บทท่ี 14 

การแสดงทรรศนะ  
ทรรศนะ  หมายถึง ความคิดเห็นท่ีประกอบดวยเหตุผล  ซ่ึงจะเปนแนวทางในการใชดุลพินิจในการ

ตัดสินใจเพื่อความสุขุมและรอบคอบ   
โครงสรางของการแสดงทรรศนะ  

1. ที่มา  หมายถึง ตนเหตุที่ทาํใหเกิดการแสดงทรรศนะ  
2. ขอสนับสนุน  หมายถึง เหตุผลทีแ่สดงขอเท็จจริง หลักการ ทรรศนะหรือมติ  ที่ผูแสดงทรรศนะ 

ใชสนับสนุน  
3. ขอสรุป  หมายถึง สารที่ผูแสดงนํามาใหผูอ่ืนพจิารณาและยอมรับเพ่ือนําไปปฏิบัติ  อาจจะเปน 

ขอเสนอแนะ ขอสันนิษฐาน ขอวินิจฉัย หรือประเมินคา  ซ่ึงถือวาเปนส่ิงท่ีสําคัญที่สุดของการแสดง
ทรรศนะ   
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ประเภทของทรรศนะ  
1. ทรรศนะเกีย่วกับขอเท็จจริง  เปนการสันนิษฐาน คาดคะเนเกี่ยวกับเรื่องท่ีเกดิข้ึนแลววามี

ขอเท็จจรงิถูกตองเปนอยางไร  
2. ทรรศนะเก่ียวกับคุณคา หรือคานยิม  เปนการประเมินคาวาส่ิงใดดีหรือไมดี มีประโยชนหรือไม 

มีประโยชน  
3. ทรรศนะเก่ียวกับนโยบาย  เปนการเสนะแนะวาควรทําอะไร  อยางไร หรือควรปรบัปรุงแกไขส่ิง 

ใด อยางไร  
ภาษาท่ีใชในการแสดงทรรศนะ  
 ภาษาที่ใชแสดงทรรศนะ  มีกลุมคําหรือคําท่ีช้ีวาเปนการแสดงทรรศนะ  เชน เห็นวา , นาจะ , ควร , 
เขาใจวา , ควรจะ , มักจะ หรอืใชกลุมคําทีส่ื่อความหมายไปในทางประเมินคา แสดงความเช่ือม่ัน คาดคะเน 
ปจจัยท่ีสงเสรมิการแสดงทรรศนะ  

1. ปจจัยภายนอก  เชน ส่ือ , ผูรับสาร , บรรยากาศแวดลอม , เวลา , สถานที่ , บุคคลอ่ืน ๆ  
2. ปจจัยภายใน เชน ความรูความสามารถ , สติปญญา , ประสบการณ , ความเช่ือม่ัน , ความพรอม 

ทางรางกาย , ทัศนคติ  เปนตน  
 

บทท่ี 15 
การโนมนาวใจ  

 การโนมนาวใจ  หมายถึง การใชความพยายามที่จะเปลีย่นความเช่ือ ทศันคติ  คานิยม และการระทํา
ของบุคคลดวยกลวธิีที่เหมาะสม  อันมีผลทําใหบุคคลน้ันยอมรับและยอมเปลีย่นตามที่ผูโนมนาวใจตองการ  
ความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยกับการโนมนาวใจ  
 ความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษยเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอทัศนคติ  
คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมการกระทําตาง ๆ เพื่อใหสนองความตองการของตนเองไดจากแนวทางท่ี
ถูกเราไดงายท่ีสุด  
กลวธิีการโนมนาวใจ  
          1. แสดงใหเห็นถึงความนาเช่ือถือของผูโนมนาวใจ ในดานความรู มีคุณธรรม และมีความ
ปรารถนาดีตอผูอ่ืน  เพื่อใหเกิดความศรัทธา นาเช่ือถือและคลอยตาม  
 2. ใชเหตุผลหนักแนน ควรแกการยอมรับแทจริง 
 3. แสดงถึงความรูสึกหรืออารมณรวมกับผูที่ตนกําลังโนมนาว   
 4. ช้ีใหเห็นดานดีและดานเสีย   โดยใหโอกาสผูที่ถกูโนมนาวใจไดใชวจิารณญาณในการตัดสินใจ   
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 5. สรางบรรยากาศใหผอนคลายไปในทางสรางความหรรษาแกผูรับสาร  ใชทีเลนทจีริงบาง  
 6. เราใหเกิดอารมณอยางแรงกลาและอาจคลอยตามผูโนมนาวใจไดโดยงาย เชน อารมณเวทนา  
ความหวาดกลวั   
ภาษาท่ีใชโนมนาวใจ  
           1. หลีกเลีย่งการใชภาษาที่มีน้าํเสียงขมขู บีบบังคับ หรือคุกคามความรูสึกของผูอ่ืน  
            2. ควรใชน้ําเสียงที่ไพเราะ  เสนอแนะ  ของรอง วิงวอน เราใจ  หรือจูงใจ   
   3. ไมใชภาษาท่ียืดยาว  
สารท่ีใชโนมนาวใจ  
 1. คําเชิญชวน  เปนการแนะใหชวยกันทําการอยางใดอยางหน่ึงโดยมีจุดประสงคท่ีเดนชัด  
 2. โฆษณาสินคาหรือบริการ  มักใชถอยคําท่ีแปลก ๆ ใหม ๆ คุณภาพเกนิความเปนจรงิ  
 3. โฆษณาชวนเช่ือ  เปนการพยายามท่ีจะเปลี่ยนความเชือ่หรือการกระทําของบุคคลจํานวนมากให
เปนไปตามที่ตนตองการ  โดยไมคํานึงถึงคุณธรรมและความถกูตอง  กลวธิีในการโฆษณาชวนเช่ือ เชน การ
ใชถอยคําหรูหรา  การอางบุคคลหรือสถาบนั การอางประโยชนตน และประโยชนสวนใหญ  การตราช่ือ 
เปนตน  

 
บทท่ี 16 

การใชถอยคําสํานวนใหมีประสิทธผิลตามหนาท่ีและความหมาย 
คําและสํานวน 

ความหมายของถอยคํา  แบงออกเปน  2  ประเภทคือ ความหมายเฉพาะของคําและความหมาย
เทียบเคียงกับคําอ่ืน 

1.ความหมายเฉพาะของคํา คือคําๆเดียวอาจจะมีความหมายไดหลายอยาง โดยพิจารณาความหมาย
ตามตัวกับความหมายเชิงอุปมา และความหมายนัยตรงกับความหมายนัยประหวัด 
  ความหมายตามตัว คือ ความหมายที่ปรากฏตามตัว  
    ความหมายเชิงอุปมา คือ ความหมายเปรยีบเทียบ 
    ความหมายนัยประหวดั คือ  ความหมายของคํา ทําใหเกิดความความรูสึกตางๆท้ังในทางที่
ดีและไมด ี
2.ความหมายเทียบเคียงกับคําอ่ืน แบงออกเปน 
   1.คําที่มีความหมายเหมือนกันหรือเรียกวา คําไวพจน เชน ศัตร-ูอริ-ปฏิปกษ-ดัสกร เปนตน 
   2.คําที่มีความหมายตรงกันขาม เชน ดํา-ขาว,สูง-ตํ่า,     อวน- ผอม เปนตน 
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   3.คําที่มีความหมายรวมกัน/ใกลเคียงกัน เชน แนนหนา-ชุกชุม ,ตัด-ห่ัน,  ขํา-ขัน เปนตน 
   4.คําที่มีความหมายแคบกวาง เชน เครือ่งเขียน มีความหมายกวาง ปากกา,ดินสอ,ไม
บรรทัด มีความหมายแคบ 

 
 

 
 
 
3. ความหมายแฝง คือ ความหมายยอยท่ีแฝงอยูในความหมายใหญ มักอยูในคํากรยิาและวิเศษณ 

  คําบอกทิศทาง 
   -  ออกขางนอก  บวน 
   -  แยกกนั  เตลิด 
   -  ข้ึนขางบน  แหงน 
   -  ลงขางลาง  อัด 
  คําแสดงการเคล่ือนไหว 
   -  เคลื่อนทีไ่ปมา  พลิว้ 
   -  เคลื่อนไหวทีละมากๆ กร ู
   -  เคลื่อนจากที่  เขยิบ  
  คําแสดงความรูสึกทางเสียง 

- คําเลียนเสียง  เพลง 
- โสตสัมผัส  แวว 
- ดัง   อึกทึก 

คําท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลง 
 -  มากข้ึน  พัฒนา 
 -  นอยลง  ถดถอย 

วธิกีารใชถอยคํา 
1.การใชคําใหตรงความหมาย 
  -ใชคําใหความหมายกระชบัหรือบริบทชวยใหชัดเจน 
  - ใชคําที่มิใชความหมายกํากวม 

คําพองรูป -รูปเหมือน  ออกเสียงตาง  ความหมายตาง 
คําพองเสียง -เสียงเหมือน   รูปตาง  ความหมายตาง 
คําพองรูปพองเสียง-รูปเหมือน ออกเสียงเหมือน ความหมายตาง 
คําพองความหมาย-รูปตาง ออกเสียงตาง ความหมายเหมือน 
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  - ใชคําทีแ่มนตรงกับความตองการ คําแตละคําจะใชใน ภาพแตกตางกัน 
  - ใชคําที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคําอ่ืนใหเหมาะสม 
2.การใชคําใหตรงตามความนิยมของผูท่ีใชภาษาเดียวกนั 
3.การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบคุคล 
4.การใชคําไมซํ้าซากหรือรูจกัหลากคํา 
5.การใชคําใหเห็นภาพ 

การใชสํานวน 
สํานวน เปนถอยคําคมคาย สละสลวย มีความหมายลกึซ้ึงกวาคําสามัญ เปนคําทีร่วบรวม ยนยอ

ความหมายของคํายาวๆใหเหลือ2-3คําแตกนิใจความ ซ่ึงถอยคําสํานวนนี้จะสลับกันหรือตัดทอนไมได จะมี
ความหมายเปนที่เขาใจกันจนแพรหลาย ไมตรงไปตรงมาและครอบคลมุไปถึงสุภาษติ  
 
คําพังเพย 
   คําพังเพย  เปนคํากลาวตอๆกันมา ท่ีมีความหมายแฝง มีลกัษณะคลายภาษิต เพ่ือเปนขอคิดหรือ
แสดงความคิดเห็นทั่วๆไป หรืออาจเปนการกลาวเปรียบเปรยอะไรบางอยางโดยมิไดมุงเนนการสอนใจ   
เชน  เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม , ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด เปนตน 
 
ภาษิตหรอืสุภาษิต 

ภาษิตหรือสุภาษิต  หมายถึง ถอยคําที่กลาวแนะนํา  ส่ังสอน เตือนสติ ดวยหลกัความจริง  เชน อยู
บานทานอยาน่ิงดูดาย  ปนววัปนควายใหลกูทานเลน,  เขาเถื่อนอยาลืมพรา  ไดหนาอยาลืมหลัง เปนตน  
 
ลกัษณะสํานวนไทย 

1.  มีเสียงสัมผสัท่ีคลองจองกัน(หรืออาจไมมีสัมผัสก็ได) เชน 
ตนรายปลายด ี    พวกมากลากไป 
คอขาดบาดตาย   โงเงาเตาตุน 
น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปา   รักยาวใหบั่น  รักส้ันใหตอ 
สํานวนที่ไมมีเสียงสัมผัส เชน 
ไกโห  งามหนา   ชิมลาง 
ควันหลง  กาคาบพรกิ  ดาบสองคม 
กิ่งทองใบหยก กินปูนรอนทอง  ดินพอกหางหมู 
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2.    เปนกลุมคําที่เรียงกันต้ังแต 2 คําถึง 12 คํา 
3. เปนประโยคทีมี่ใจความเดียว หรือถามีมากกวาหนึ่งใจความมักเปนเหตุเปนผลกันหรือมัก

สนับสนุนกัน 
บทท่ี 17 

สํานวน คาํพังเพย สุภาษิต 
๑.    กลุมคําวา  “เบี้ย” 

 พูดไปสองไปเบ้ีย  นิ่งเสียตําลึงทอง 
 ถาพูดไปแลวไมมีประโยชนก็นิ่งเสียดีกวา 

 แจงส่ีเบี้ย 
 แจกแจงอยางละเอยีด 

 สิบเบ้ียใกลมือ 
 ส่ิงใดอยูใกลมือ  ก็ควรควาเอาไวกอน 

 เก็บเบ้ียใตถุนราน 
 ทํางานชนิดท่ีไดเงินเล็กนอยก็เอา 

 เบี้ยหัวแตก 
 เงินที่ไดกระจดักระจายไมเปนกอบเปนกาํ 

 เบี้ยนอยหอยนอย 
 มีเงินนอย 

 เบี้ยบายรายทาง 
 เงินที่เสียไประหวางการติดตอธุระการงาน 

๒.    กลุมสองใจ 
 รักพ่ีเสียดายนอง 

 ลังเลใจ,  ตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกอยางไหนดี 
 จับปลาสองมือ 

 โลภ  ทํานองรบังานไวหลายฝาย  แตทําอะไรไมทนัสักอยาง 
 เหยียบเรือสองแคม 

 หวังผลประโยชนทั้งสองฝาย  ทําทีเขาดวยทั้งสองฝาย 
 ตีสองหนา / ตีหลายหนา 

 ตลบตะแลง,  กลับกลอก,  ทําใหทั้งสองฝายเขาใจผิดวาเปนพวกตน 
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 นกสองหัว / หมาสองราง 
 คนท่ีทําตัวฝกใฝเขาดวยทั้งสองฝายที่ไมเปนมิตรกัน  โดยหวังประโยชนเพื่อตน 

 สองฝกสองฝาย 
 แปลเหมือน  “นกสองหัว”  แตในพจนานกุรมยกตัวอยางเกี่ยวกับเรื่องบานเมือง  เชน  ประเทศ
เล็กที่ชวยตัวเองไมได  มักตองทําตัวสองฝกสองฝายกับประเทศใหญเพื่อความอยูรอดของตน  
(ฝกฝาย  เปนคําซอน  แปลวา  พวก,  ขาง,  เขาพวก,  เขาขาง) 

๓.    กลุมไมดกูาลเทศะ 
 เอามะพราวหาวไปขายสวน 

 แสดงความรูหรืออวดรูกับผูที่รูเรื่องดกีวา 
 สอนหนังสือสังฆราช  (บอกหนังสือสังฆราช) 

 สอนส่ิงที่เขารูดีอยูแลว 
 สอนจระเขวายนํ้า 

 สอนส่ิงที่เขารูดีหรือที่เขาถนัดอยูแลว 
 เปดประชันไก  

 ผูที่มีความรูความสามารถนอย  แตอวดแสดงแขงกับผูที่มีความรูความสามารถสูง  
๔.    กลุม  “กินกงส”ี 

 อัฐยายซ้ือขนมยาย 
 ๑)    เอาทรัพยจากผูปกครองหญิงที่จะขอแตงงานดวย  มอบใหเปนสินสอดของหม้ันแกผู- 

 ปกครองหญิงนั้นโดยสมรูกนั 
 ๒)    การเอาทรัพยจากผูใดผูหนึ่งซ้ือหรือแลกสิ่งของมีคาของผูนั้น 

 เนื้อเตายําเตา 
 นําเอาทรพัยสินสวนที่เปนกาํไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนตอไปโดยไมตองใชทุนเดิม 

๕.    กลุมบานแตกและสาแหรก 
 รองเสียงบานแตก 

 รองเสียงดังลัน่  (ไมตองเติมวา  “รองเสียงบานแตกสาแหรกขาด”) 
 บานแตกสาแหรกขาด 

 ลักษณะหรืออาการท่ีครอบครัวหรือบานเมอืงเกิดเหตุการณอยางรายแรง  ถึงทําใหตองกระจัด
กระจายพลัดพรากจากกัน 
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 บานแตกสาแหรกขาด 
 ลักษณะหรืออาการท่ีครอบครัวหรือบานเมอืงเกิดเหตุการณอยางรายแรง  ถึงทําใหตองกระจัด
กระจายพลัดพรากจากกัน 

 ผูดแีปดสาแหรก 
 ญาติที่สืบสายกันเปนช้ัน ๆ  ต้ังแตตนวงศสกุล  คือบิดามารดาของปูและยา  ๔  บดิามารดาของ
ตาและยาย ๔  รวมเปน  ๘  โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรดีกราย  เอาอยางผูด ี

๖.    กลุมไมประมาณตน 
 เอาไมซีกงัดไมซุง 

 คัดคานผูใหญ  ผูมีฐานะสูงกวา  หรือผูมีอํานาจมากกวา  ยอมไมสําเร็จ  และอาจไดรับผลราย
แกตัวอีกดวย  (เนนความมีกาํลังหรือบารมีนอย) 

 น้ํานอยแพไฟ 
 ฝายขางนอยยอมแพฝายขางมาก  (เนนความมีจํานวนคนนอย) 

 เห็นชางข้ีข้ีตามชาง  (เห็นเขาข้ึนคามหาน  เอามือประสานกัน) 
 ทําเลียนแบบคนใหญคนโต  หรือคนมั่งมีท้ัง ๆ ท่ีตนไมมีกําลังทรัพยหรอืความสามารถพอ 

๗.    กลุมหมดตัว 
 ส้ินเนื้อประดาตัว 

 ตกทุกขไดยาก  หมดส้ินทรัพยสมบัติ  เพราะเลนการพนันหรือถูกโกง 
 ส้ินไรไมตอก 

 ยากไร,  ขัดสนถึงขีดสุด,  ไมมีทรัพยสมบัติติดตัว 
๘.    กลุมเกี่ยวกับโอกาส 

 น้ําข้ึนใหรีบตัก 
 มีโอกาสดีควรรีบทํา 

 ต่ืนแตดกึ  สึกแตหนุม 
 เรงรัดการทํางานใหเหมาะสมแกวยัและเวลา 

 รวบหัวรวบหาง 
 รวบรดัใหส้ัน,  ทําใหเสร็จโดยเร็ว,  ฉวยโอกาสเม่ือมีชองทาง 

 กวาถั่วจะสุก  งาก็ไหม 
 ลักษณะของการทํางานท่ีมีความลังเลใจ  ทําใหแกปญหาไดไมทันทวงที  เม่ือไดอยางหน่ึง  แต
ตองเสียอีกอยางหนึ่งไป 
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 ชา ๆ ไดพราเลมงาม 
 คอย ๆ คิดคอย ๆ ทําแลวจะสําเร็จผล 

 ชาเปนการ  นานเปนคุณ 
 คอย ๆ คิดคอย ๆ ทําดีกวาดวนทํา 

 สิบเบ้ียใกลมือ 
 ของหรือประโยชนที่ควรได  (แมจะนอยนิดหรือไมเลอเลศิ)  ก็เอาไวกอน 

๙.    กลุมฝายตรงขาม 
 หนามยอกอก 

 คนหรือเหตุการณที่ทําใหรูสึกเหมือนมีอะไรมาทิ่งแทงอยูในอกตลอดเวลา 
 หอกขางแคร 

 คนใกลชิดท่ีอาจคิดรายข้ึนมาเม่ือไรก็ได มักใชแกลกูเลี้ยงที่ติดมากับพอหรือแม, ศัตรูที่อยูขาง
ตัว 

๑๐.    กลุมฟุมเฟอยโดยใชเหต ุ
 ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา 

 ๑)    ลงทุนไปโดยไดผลประโยชนไมคุมทนุ 
๒)   ใชจายทรพัยในทางท่ีไมเกิดประโยชน 
๓)    เสียทรัพยไปโดยไมไดรับประโยชนอะไร 

 ข่ีชางจับต๊ักแตน 
 ๑)    ลงทุนมากแตไดผลนิดหนอย 
๒)   เรื่องเล็กทําใหเปนเรื่องใหญ  ทําใหไดผลไมคุม 

 เกี่ยวแฝกมุงปา 
 ทําอะไรเกนิกาํลังความสามารถของตัว 

 ฆาชางเอางา 
 ทําลายส่ิงท่ีใหญโต  เพื่อใหไดของสําคัญเพียงเลก็นอยมาเปนประโยชนของตน  โดยไมคิดวาที่
ทําลงไปน้ันเปนการสมควรหรือไม 

 กระเชอกนรัว่ 
 สุรุยสุราย,  ไมรูจักเก็บหอมรอมริบ,  ขาดการประหยดั 

 จับเสือมือเปลา 
 แสวงหาประโยชนโดยตัวเองไมตองลงทุน 
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 ชุบมือเปบ 
 ฉวยประโยชนจากคนอ่ืนโดยไมไดลงทุนลงแรง 

 ฆาควายเสียดายพริก 
 เตือนใหรูวา  ทําการใหญไมควรตระหน่ี 

๑๑.    กลุมรับเคราะห 
 แพะรับบาป 

 คนท่ีรับเคราะหกรรมแทนผูอ่ืนที่ทํากรรมนั้น  (ตอใหอยูไกลแคไหนก็รับเคราะหได) 
 หนังหนาไฟ 

 ผูไดรับความเดือดรอนกอนผูอื่น  เชน  ลกูทําความผดิมา  พอแมก็ตองเปนหนังหนาไฟ 
 กระโถนทองพระโรง 

 ผูที่ใคร ๆ ก็ใชไดหรือผูที่ใคร ๆ  ก็พากันรุมใชอยูคนเดียว 
 ปลาติดหลังแห  (ปลาติดรางแห) 

 คนท่ีพลอยไดรับเคราะหกรรมรวมกับผูอ่ืนทั้ง ๆ  ท่ีไมไดมีสวนพวัพันดวย 
 พลอยฟาพลอยฝน 

 ไมไดเกีย่วของก็เปนตามไปดวย 
 ตกกระไดพลอยโจน 

 จําเปนที่จะตองยอมเขาไปเกีย่วของกับเหตุการณท่ีเกดิข้ึนเม่ือไมมีทางเลีย่ง 
๑๒.    กลุมเกีย่วกับการขู  ประชด 

 เขียนเสือใหววักลัว 
 ทําอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหอีกฝายหน่ึงเสียขวัญหรือเกรงขาม  (เนนเกี่ยวกับการขู) 

 เชือดไกใหลิงดู 
 ทําโทษคนหน่ึงใหอีกคนหนึ่งกลัว  (เนนการขูที่ตองมีการทําโทษหรือฆา) 

 ตีวัวกระทดคราด 
 โกรธคนหน่ึงแตทําอะไรไมได  ไพลไปรังควานอีกคนหน่ึงที่เกี่ยวของและตนสามารถทาํได  

(เนนเกี่ยวกับการประชด) 
 หุงขาวประชดหมา  ปงปลาประชดแมว 

 ทําประชดหรอืแดกดนั  ซ่ึงรังแตจะเสียประโยชน 
๑๓.    กลุมทําอะไรลวก ๆ  

 สุกเอาเผากิน 
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 ทําลวก ๆ ,  ทําพอเสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ  เพราะไมมีเวลาพอ  คลายกับสํานวนวา  “ขอไปที”  
(ไมเกีย่วกับนสัิยหรือการอําพราง) 

 ผักชโีรยหนา 
 การกระทําส่ิงใดเพยีงเล็กนอยเปนการฉาบหนา  เพ่ือจะลวงใหเห็นวาทุกส่ิงทุกอยางเรียบ-รอย
สมบูรณ 

 ขายผาเอาหนารอด 
 ๑)  ยอมเสียสละแมแตของจาํเปนท่ีตนมีอยู เพื่อรกัษาชื่อเสียงของตนไว 
๒)  ทําใหสําเร็จลุลวงไป  เพื่อรักษาช่ือเสียงของตนไว 

 จับแพะชนแกะ 
 ทําอยางขอไปที  ไมไดอยางน้ีก็เอาอยางนัน้เขาแทนที่เพือ่ใหลุลวงไป 

 ผักตมขนมยํา 
 ผสมผเสปนเปกันยุง 

 ปดสวะ 
 ทําอยางขอไปที 

 มือหางตีนหาง 
 มีความหมายเนนเกีย่วกับนิสัยท่ีสุรุยสุราย  สะเพรา  เลนิเลอ  ทําลวก ๆ ไมระมัดระวัง 

 หัวมังกุทายมังกร 
 ไมเขากัน,  ไมกลมกลนืกัน,  มาหลายแบบอยางปนเปกนั 

๑๔.    กลุมจับโนนชนน่ี 
 จับพลดัจับผล ู

 จับผิด ๆ ถูก ๆ ,  บังเอิญเปนไปโดยไมต้ังใจ 
 ผิดฝาผิดตัว 

 ไมเขาชุดกัน  ไมเขาคูกัน 
๑๕.    กลุมคดิรอบคอบ 

 คิดสะระตะ 
 คิดถึงผลดีผลเสีย 

 คิดหนาคิดหลัง 
 ตรึกตรองอยางรอบคอบ 

 ดีดลูกคิดรางแกว    
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 คิดถึงผลกําไรที่จะไดทางเดยีว 
 บวกลบคูณหาร 

 คิดถึงผลกําไรขาดทุนอยางรอบคอบ 
๑๖.    กลุมทําเปนไมสนใจ 

 ทองไมรูรอน 
 ไมรูสึกเดือดรอนหรือยินดียนิราย 

 ทําหูทวนลม 
 แสรงทําเปนไมไดยิน 

๑๗.    กลุมยากเย็นแสนเข็ญ 
 งมเข็มในมหาสมุทร 

 คนหาส่ิงท่ียากจะคนหาได,  ทํากิจที่สําเร็จไดยาก 
 เข็นครกข้ึนภเูขา 

 ทํางานที่ยากลาํบากอยางย่ิงโดยใชความเพยีรพยายามและอดทนอยางมากหรือบางทีกเ็กินกําลัง
ความสามารถหรือสติปญญาของตน 

 ฝนทั่งใหเปนเข็ม 
 เพียรพยายามสุดความสามารถจนกวาจะสําเร็จผล 

๑๘.    กลุมเกี่ยวกับน้าํ 
 น้ําซึมบอทราย 

 หามาไดเรื่อย ๆ ,  ของที่คอย ๆ เกดิอยูเสมอไมขาด 
 น้ําลอดใตทราย 

 ทําอยางลีล้ับ  ไมมีใครเห็น  เชน  สายลับ  จารชน 
๑๙.    กลุมไมหวังด ี

 ปากหวานกนเปร้ียว 
 พูดจาออนหวาน  แตไมจริงใจ 

 ปากปราศรยั  นํ้าใจเชือดคอ 
 พูดดีแตใจคิดราย 

 ปากอยางใจอยาง 
 ปากพูดอยาง  แตใจคิดอยาง  (สํานวนนี้ใชเปนกลาง ๆ  ไดวา  ปากกบัใจไมตรงกัน  โดยไมเนน
เรื่องไมหวังดี  ไมจริงใจ) 
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 ปากวาตาขยิบ 
 ๑)   พูดอยางหนึ่งแตทําอีกอยางหนึ่ง 
๒)  ปากกับใจไมตรงกัน 

 หนาเนื้อใจเสือ 
 มีหนาตาแสดงความเมตตา  แตใจโหดเห้ียม 

 มือถือสาก  ปากถือศีล 
 มักแสดงตัววาเปนคนมีศีลมีธรรม  แตกลับประพฤติช่ัว 

 ปากวามือถึง 
 พอพูดก็ทําเลย 

๒๐.    กลุมแสหาเรื่องเดอืดรอน 
 แกวงเทาหาเส้ียน 

 รนหาเรื่องเดือดรอน  ทํานองหาเรื่องทําใหผูอ่ืนขัดเคืองโดยใชเหตุ  เชน  นินทาหัวหนาให
หัวหนาไดยิน 

 เอามือซุกหีบ 
 หาเรื่องเดือดรอนหรือความลําบากใสตัวโดยใชที ่

 หาเหาใสหัว 
 รนหาเรื่องเดือดรอนมาใสตน  ทํานองหาภาระใหตองกงัวลใจ 

๒๑.    กลุมรอนตวั 
 วัวสันหลังหวะ  (วัวสันหลังขาด) 

 คนท่ีมีความผดิติดตัวทําใหมีความหวาดระแวง 
 กินปูนรอนทอง 

 ทําอาการมีพริธุข้ึนเอง,  แสดงอาการเดือดรอนข้ึนเอง 
๒๒.    กลุมเรือ่งงาย ๆ 

 หญาปากคอก 
 สะดวก  งาย  ไมมีอะไรยุงยาก 

 เสนผมบังภูเขา 
 เรื่องงาย ๆ  แตคิดไมออกเหมือนมีอะไรมาบังอยู 

 ใกลเกลือกินดาง 
 ๑)   มองขามหรือไมรูคาของดีที่อยูใกลตัว  ซ่ึงจะเปนประโยชนแกตน  กลับไปแสวงหาส่ิง  
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อ่ืนท่ีดอยกวา 
๒) อยูใกลผูใหญ  แตกลับไมไดดี 

๒๓.    กลุมจบัจด  เหยาะแหยะ 
 เหยียบข้ีไกไมฝอ 

 หยิบหยง,  ทําอะไรไมจริงจัง,  ไมเอาการเอางาน 
 สนิมสรอย 

 หนักไมเอาเบาไมสู,  บอบบาง 
๒๔.    กลุมรายพอ ๆ  กนั 

 ขนมพอสมน้ํายา 
 พอดีกัน  จะวาขางไหนดีกวากันไมได 

 ขม้ินกับปูน 
 ชอบวิวาทกันอยูเสมอ  เม่ืออยูใกลกนั,  ไมถูกกนั 

 ไมเบื่อไมเมา 
 ขัดกันตะพืด  เพราะใจโกรธกันมากอน  (สํานวนน้ีไมเนนเรื่องการทะเลาะวิวาทกัน) 

 ขิงก็รา  ขากแ็รง 
 ตางก็จัดจานพอ ๆ  กัน,  ตางก็มีอารมณรอนพอ ๆ  กัน,  ตางไมยอมลดละกัน 

 ลิ้นกับฟน 
 การกระทบกนับางแตไมรนุแรงของคนท่ีใกลชิดกนั  เชน  ระหวางสามีภรรยาหรอืคนท่ีทํางาน
รวมกัน 

 ฝนตกข้ีหมูไหล  (คนจัญไรมาพบกัน) 
 พลอยเหลวไหลไปดวยกัน 

๒๕.    กลุม  “ไมถูกกัน” 
 ไมลงโบสถ /  ไมกินเกลยีว 

 เขากันไมได  (เชน  นิสัยใจคอ  อัธยาศัยไมตองกัน) 
 ปนเกลียว 

 มีความเห็นไมลงรอยกนั,  ขัดแยงกัน,  แตกพวกหรือไมถูกกนั 
 ศรศิลปไมกนิกัน 

 ไมถูกกัน,  ไมลงรอยกนั,  ไมชอบหนากัน  เชน  พ่ีนองคูนี้ศรศิลปไมกนิกัน  เจอหนากันเม่ือใด
ตองทะเลาะกนัเม่ือน้ัน 
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 ถูกเสน 
 เขากันได,  ชอบพอกัน,  ถูกอกถูกใจ 

 เปนปเปนขลุย 
 ถูกคอกัน,  เขากันไดดี  เชนพูดเขากันเปนปเปนขลุย 

 ช้ีนกเปนนก  ช้ีไมเปนไม 
 ไมวาผูมีอํานาจจะวาอยางใด  ผูนอยก็ตองคลอยตามไปอยางน้ัน เพราะกลัวหรือประจบ 

 ลูกขุนพลอยพยัก 
 ผูที่คอยวาตามหรือเห็นดวยกบัผูใหญเปนเชิงสอพลอประจบ 

๒๖.    กลุมพฤติกรรมท่ีแตทางเสีย 
 เอาทองไปรูกระเบื้อง / เอาพิมเสนไปแลกเกลือ / เอาเน้ือไปแลกหนัง 

 โตตอบหรือทะเลาะกับคนพาล  หรือคนทีมี่ฐานะตํ่ากวา  เปนการไมสมควร 
 เอาไมส้ันไปรนัข้ี 

 โตตอบหรือทะเลาะกับคนพาล  มีแตทางเสีย 
 คบเด็กสรางบาน 

 ทําอะไรกับเดก็ยอมไมเปนผล 
 เอาเน้ือหนูไปปะเน้ือชาง 

 เอาทรัพยหรือส่ิงของจากคนท่ีมีนอยไปใหแกผูท่ีมีมากกวา 
๒๗.    กลุมหย่ิง  จองหอง 

 กิ้งกาไดทอง 
 เยอหย่ิงเพราะไดดีหรือมีทรพัยข้ึนเล็กนอย 

 คางคกข้ึนวอ  แมงปอใสตุงต้ิง 
 คนท่ีมีฐานะต่าํตอย  พอไดดบิไดดีก็มักแสดงกริิยาอวดดลีืมตัว 

 จองหองพองขน 
 เยอหย่ิงลบหลูผูมีคุณ 

๒๘.    กลุมวาดวยพระวาดวยช ี
 ช่ัวชางชีดีชางสงฆ 

 ปลอยไปตามเรื่องตามราว  ไมเอาเปนธรุะ  (มักใชแกพระสงฆ) 
 วันพระไมไดมีหนเดียว 

 วันหนายังมีโอกาสอีก  (มักใชพูดเปนเชิงอาฆาต  ประมาณวาความแคนนี้ฝากไวกอน) 
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 ชายสามโบสถ 
 ผูที่บวชแลวสึกถึง  ๓  หน  (ใชพูดเปนเชิงตําหนิวาเปนคนที่ไมนาคบ) 

 แพเปนพระ  ชนะเปนมาร 
 การยอมแพทําใหเรื่องสงบ  การไมยอมแพทําใหเรื่องไมสงบ 

๒๙.    กลุมรังแกคนไมมีทางสู 
 ตอนหมูเขาเลา 

 บังคับคนที่ไมมีทางสู 
 ปดประตูตีแมว 

 รังแกคนไมมีทางสูและไมมีทางหนีรอดไปได 
๓๐.    กลุม เบียดบัง 

 รีดเลือดกับปู 
 เค่ียวเขญ็หรือบีบบังคับเอากับผูที่ไมมีจะให 

 หาเศษหาเลย 
 ๑)   หาประโยชนเลก็ ๆ นอย ๆ 
๒) เบียดบังเอาสวนท่ีเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ ไว  เชน  แมครวัมักหาเศษหาเลยจากเงนิท่ีนายมอบ

ใหไปจายตลาด 
๓) ใชในทางชูสาว  ประมาณวาแตงงานแลว  ยังดอดไปหาเศษหาเลย  (กินน้ําพรกิถวยอ่ืน) 

นอกบาน 
๓๑.    กลุมตัดความสัมพันธ 

 ตัดเชือก 
 ตัดความสัมพนัธไมยอมใหความชวยเหลอือีกตอไป 

 ตัดญาติขาดมิตร 
 ตัดขาดจากกัน 

 ตัดเปนตัดตาย 
 ตัดขาดจากกันอยางเด็ดขาด 

 เด็ดบัวไมไวใย 
 ตัดขาด  ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด 

 ตัดหางปลอยวดั 
 ตัดขาดไมเกี่ยวของ  ไมเอาเปนธรุะอีกตอไป 
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 บอกศาลา   
 ประกาศไมรับผิดชอบ  หรือตัดขาดไมใหความอุปการะเลี้ยงดูอีกตอไป 

 คว่ําบาตร 
 ไมยอมคบคาสมาคมดวย  (แตเดิมหมายถึงสังฆกรรมที่พระสงฆประกาศลงโทษคฤหัสถผู
ประทุษรายตอศาสนาดวยการไมคบ  ไมรบับิณฑบาต  เปนตน) 

 ฆาไมตาย  ขายไมขาด 
 ตัดไมขาด  (มักใชแกพอแมท่ีรักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอยางไรกตั็ดไมขาด) 

๓๒.    กลุมวาดวย  “เสือ” 
 เสือซอนเล็บ 

 ๑)  ผูที่มีความเกงกลาสามารถแตไมยอมแสดงออกมาใหปรากฏ 
๒)  ผูที่มีเลหกลอยูในใจ 
๓)   ผูเก็บความรูสึกไวไดด ี

 เสือเฒาจําศีล 
 คนท่ีมีทาทีสงบเสงี่ยม  แตมีเลหเหลี่ยมมาก 

 เสือนอนกิน 
 คนท่ีไดรับผลประโยชนหรอืผลกําไร  โดยไมตองลงทุนลงแรง 

 เสือลากหาง 
 ๑)  คนท่ีทําทาทีเปนเซ่ืองซึม  เปนกลอุบายใหผูอ่ืนตายใจ  แลวเขาทําการอยางใดอยางหนึ่ง 

      โดยไมทันใหรูตัว 
๒)  คนท่ีทําอยางเสือลากหาง  เพื่อขูใหกลวั 

๓๓.    กลุมสอนใจเตือนสต ิ
 เขาเถื่อนอยาลมืพรา 

 สอนใหมีสติอยาประมาท  เชนเดียวกับเวลาเขาปาจะตองหามีดติดตัวไปดวย 
 กินน้ําไมเผื่อแลง 

 สอนใหรูจักคิดถึงวันขางหนา  ไมใชมีอะไร  แคไหนก็ใชหมดทันที 
 จับงูขางหาง 

 สอนอยาทําส่ิงที่เส่ียงตออันตราย 
 ชิงสุกกอนหาม 
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 สอนหรือเตือนสติวาอยาทําส่ิงที่ยังไมสมควรแกวัยหรือยังไมถงึเวลาโดยเฉพาะเรื่องการ
ลักลอบไดเสียกันกอนแตงงาน 

 ดูตามาตาเรือ 
 เตือนใหรูจักพิจารณาใหรอบคอบ  (มักใชในความปฏิเสธ) 

๓๔.    กลุมเกีย่วกับการพูด 
 ชักใบใหเรือเสีย 

 พูดหรือทําขวาง ๆ  ใหการสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป 
 ชักแมนํ้าทั้งหา 

 พูดจาหวานลอมยกยอบุญคุณเพ่ือขอส่ิงทีป่ระสงค 
 น้ํารอนปลาเปน  น้ําเย็นปลาตาย 

 คําพูดท่ีตรงไปตรงมาแบบขวานผาซาก  อาจไมถกูใจผูฟง  แตไมเปนพิษเปนภัย    ขณะท่ีคําพดู
ไพเราะออนหวานซ่ึงถกูใจผูฟง  แตอาจเปนโทษเปนภัยได 

 เอาน้ําเยน็เขาลบู 
 ใชคําพูดออนหวานหวานลอม 

 ปากเปยกปากแฉะ 
 เรยีกการวากลาวตักเตือนซํ้าแลวซํ้าเลาก็ยังไมไดผลตามที่มุงหมาย 

 ไปไหนมา  สามวาสองศอก 
 ถามอยางหน่ึงตอบไปอีกอยางหนึ่ง 

 ไปอยางนํ้าขุน ๆ  
 พูดเขาตัวหลบเลี่ยงไปอยางขาง ๆ  คู ๆ 

๓๕.    กลุมคําวา  “กนิ” 
 กินน้ําเห็นปลงิ 

 รูสึกตะขิดตะขวงใจเหมือนจะกนิน้ําเห็นปลิงอยูในน้ํากก็ินไมลง 
 กินบานกินเมือง 

 เปนเจาเมือง (แตถา  “นอนกินบานกินเมือง”  ใชประชดวานอนตื่นสายดวยความเกียจ-คราน) 
 กินเศษกินเลย 

 กินกําไร,  ยักเอาเพียงบางสวนที่มีจํานวนเล็กนอยไว,  ยักเอาสวนที่เหลือไวเปนของตน,  เอา
เพียงบางสวนไวเปนของตน 
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๓๖.    กลุมวาดวยมารยาท 
 มาดีดกะโหลก 

 มีกิรยิากระโดดกระเดกลุกลนหรือไมเรียบรอย  (มักใชแกผูหญิง) 
 กระดางลาง 

 มรรยาทหยาบ 
๓๗.    กลุมคําวา  “หา” 

 หาตัวจับยาก 
 เกงมาก,  หาคนเทียบเทาไดยาก 

 หาทํายายาก 
 หากไดยากเพราะไมคอยมี  ทํานองเดียวกบัสมุนไพรบางอยางในท่ีบางแหงหาไดยากมาก 

๓๘.    กลุมหายตวั 
 หายเขากลีบเมฆ 

 หายลับไปไมไดพบอีก 
 หายวับไปกับตา 

 หายไปอยางฉับไวตอหนาตอตา 
๓๙.    กลุมตีงู 

 ตีงูใหกากิน 
 ทําส่ิงใด ๆ  ไวแลว  แตผลไปตกแกผูอ่ืน,  ทําส่ิงที่ตนควรจะไดรับประโยชน  แตกลับไมได 

 ตีงูใหหลังหัก 
 กระทําการส่ิงใดแกศัตรูโดยไมเด็ดขาดจริงจัง  ยอมจะไดรับผลรายในภายหลัง 

๔๐.    กลุมวาดวยบรรดาสาวแกแมมาย 
 แตงเถาตาย 

 หญิงมายท่ีมีอายุมาก 
 ไกแกแมปลาชอน 

 หญิงคอนขางมีอายุที่มีมารยาและเลหเหลี่ยมมาก  และมีกริิยาจัดจาน 
 กระดังงานลนไฟ 

 หญิงที่เคยแตงงานหรือผานผูชายมาแลว  ยอมรูจักช้ันเชิงทางปรนนิบัติเอาอกเอาใจผูชายได
ดีกวาหยิงทียั่งไมเคยแตงงาน 

 เสนหปลายจวกั 
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 เสนหท่ีเกิดจากฝมือปรุงอาหารใหโอชารส  (สํานวนนี้ใชสอนผูหญิงในเรื่องการครองเรือน  
ใหรูจักผกูใจสามีดวยฝมือการทําครวั  ปรนนิบัติใหถูกใจ) 

 
นอกจากนี้  ขอแถมสํานวนท่ีคิดวานกัเรียนควรจะไดรูไว  เผือ่ขอสอบจะนํามาถาม  
๑) ไมหลักปกเลน   โลเล,  ไมแนนอน  (ใชเปรยีบกับผูใหญทีเ่อาเปนท่ีพึ่งไมได) 
 ไมใกลฝง    แกใกลจะตาย 
 ไมลมเงาหาย / นกไรไมโหด  คนที่เคยมีวาสนาเม่ือตกต่ําลง  ผูที่มาพ่ึงบารมีก็หายหนาไป 
๒) ลูบหนาปะจมูก   ทําอะไรเด็ดขาดจริงจังไปไมได  เพราะเกรงจะไปกระทบ 
 กระเทือนพวกพอง 
๓) พราคัด  (งัด)   ปากไมออก  นิ่ง  ไมคอยพดู  ไมชางพูด 
         ดอกพิกลุรวง   เรยีกอาการท่ีนิ่งไมพูด  วากลัวดอกพกิุลจะรวง 
๔) มะพราวต่ืนดก  ยาจกตื่นมี  เหอหรือต่ืนเตนในส่ิงที่ตนไมเคยมี  ไมเคยไดจนเกินพอดี 
๕) ถี่ลอดตาชาง  หางลอดตาเลน็  ๑)  ดูเหมือนรอบคอบถี่ถวน  แตไมรอบคอบถี่ถวนจริง 
      ๒) ประหยดัในส่ิงที่ไมควรประหยัด  ไมประหยดัในส่ิงที่ 
                ควรประหยัด 
๖) งูกินหาง    เกี่ยวโยงกันไปเปนทอด ๆ 
๗) เงื้องาราคาแพง   จะทําอะไรก็ไมกลาตัดสินใจทําลงไป  ดีแตทําทาหรือวางทา 
      วาจะทาํเทานัน้  (งา  เปนคําไทยโบราณ  แปลวา  เบื้อ  ใน    
      วรรณคดีมักใชเปนคําเดีย่ว  เชน  เลยีงผางาเทาโผน  เปนตน) 
๘) ช้ีตาไมกระพรบิ   ดื้อมาก,  สูสายตาไมยอมแพ 
๙) ตักนํ้ารดหัวตอ   แนะนําพร่ําสอนเทาไรก็ไมไดผล  เชน  นํ้ารดหัวสาก  สอน 
        เด็กปากมาก  เลี้ยงลูกใจแข็ง  (ไมใชเกี่ยวแกสติปญญาของ 
        เด็ก) 
๑๐) เต้ียอุมคอม    คนที่มีฐานะตํ่าตอยหรือยากจน  แตรับภาระเลีย้งดูคนท่ีมี 
      ฐานะเชนตนอีก 
๑๑) ปลูกเรือนครอมตอ   กระทําส่ิงซ่ึงลวงล้ํา  กาวกายหรือทับสิทธิของผูอ่ืน จะโดยรู 
      เทาถึงการณหรือไมก็ตาม 
๑๒) ตนรายปลายดี   ตอนแรกประพฤติตัวไมดี  แตภายหลังกลบัสํานึกตัวไดแลว 

ประพฤติดีตลอดไป,  ตอนตนไมดีไปดีเอาตอนหลัง 
         ทาดีทีเหลว    มีทาทางดี  แตทําอะไรไมไดเรื่อง 
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๑๓) ปลาตําน้ําตัวโต   ส่ิงท่ีเสียหรือสูญหายไป  มักดูมีคามากเกินความเปนจริง 
๑๔) พบไมงาม  เม่ือยามขวานบิน่  พบหญิงสาวทีต่องใจเม่ือแก 
๑๕) เอาปูนหมายหัว   ๑)  ผูกอาฆาตไว 

๒)  คาดโทษไว 
๓)  เช่ือแนวาจะเปนไปตามท่ีคาดหมายไว 
๔)  ประมาทหนาวาไมมีทางจะเอาดไีด 

๑๖) ขวางงูไมพนคอ   ทําอะไรแลวผลรายกลับมาสูตัวเอง 
ถมน้ําลายรดฟา   ประทุษรายตอส่ิงที่สูงกวาตน  ตัวเองยอมไดรับผลราย 

๑๗) ตักบาตรอยาถามพระ  จะใหอะไรแกผูที่เต็มใจรับอยูแลว  ไมควรถาม 
๑๘) ปล้ําผลีกุปลกุผีน่ัง   พยายามทําใหมีเรื่องมีราวข้ึนมา 
๑๙) ไมงามกระรอกเจาะ   หญิงสวยมกัไมบริสุทธิ ์
๒๐) เถรตรง    ซ่ือหรือตรงจนเกินไป,  ไมมีไหวพริบ,  ไมรูจกัผอนผนัส้ัน 

ยาว,  ไมรูจักผอนหนักผอนเบา 
         เถรสองบาตร   คนที่ทําอะไรตามเขา  ทั้ง ๆ  ท่ีไมรูเรื่องรูราว 
 
 
 เรื่องที่ตองระวงัเปนพิเศษอีกเรื่อง  นักเรียนอยาจําสํานวนผิด  หรือเขียนสํานวนผิด  สวนใหญเปน
สํานวนที่คนทัว่ไปใชกันผิด ๆ  มาโดยตลอด  ยกตัวอยางใหดู  ดังนี ้
 
  

ถูก ผิด 
หัวมังกุทายมังกร หัวมังกุฎทายมังกร 
ผีซํ้าด้ําพลอย ผีซํ้าดามพลอย 
ติเรือทั้งโกลน ติเรือทั้งโกรน 

กงเกวียนกําเวยีน กงกํากงเกวียน 
เงยหนาอาปาก ลืมตาอาปาก 
ตีนถีบปากกัด ปากกัดตนีถีบ 
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บทท่ี 18 
พ้ืนฐานความรูการใชภาษาในการส่ือสาร  

การส่ือสารของมนุษย  
การส่ือสาร หมายถึง การติดตอระหวางมนษุยดวยวิธีการตาง ๆ ทีฝ่ายสงสารและฝายรับสารเขาใจ

ความหมายตรงกันและมีการตอบสนองเกิดข้ึนตามท่ีผูสงสารตองการ  
องคประกอบของการสือ่สาร  

1. ผูสงสาร  หมายถึงผูพูด ผูเขียนหรือผูแสดง  
2. สาร หมายถงึเรื่องราวหรือขอความในรูปตาง ๆ เชน ประกาศ  คําถาม คําตอบ  
3. ผูรับสาร  หมายถึง ผูฟง ผูอาน  
4. ส่ือ หมายถึง ตัวนําสารสําหรับใชในการสงสาร  

อุปสรรคของการส่ือสาร  
1. ผูสงสาร ขาดพื้นฐานความรูประสบการณและความสนใจในเรื่องท่ีจะสงสารหรือมีอคติตอสาร
ที่จะสงนั้นๆ  
2. ตัวสาร มีความซับซอนหรือลึกซ้ึงเกนิสติปญญาของผูรบัสารจะเขาใจได หรือตัวสารอาจเย่ินเยอ 
ซํ้าซาก  
3. ผูรับสาร  ขาดพ้ืนฐานความรูประสบการณและขาดทักษะในการฟง การอาน  
4. ส่ือไมเปนตัวนําสารทีด่ีอาจมีเสียงดังรบกวนหรือเกดิความขัดของทางเทคนิค  เขียนตัวหนังสือ
หวัดและเลอะเลือนไมชัดเจน  
5. ภาษาที่ใชในการส่ือสารไมชัดเจน  ผิดระดับการใช หรือเปนภาษาทีผู่ฟงเขาใจยากเกิน   
6. กาลเทศะและสภาพแวดลอมที่ไมเอ้ืออาํนวยมีคนพลกุพลานสภาพอากาศไมเหมาะรอนอบอาว  

วธิแีกไขอุปสรรคของการสือ่สาร  
1. ผูสงสาร-ผูรบัสารควรทําจิตใจใหเปนกลางไมหวั่นไหว  และแกไขปรบัปรุงตนเองวาบกพรอง
ในส่ิงใดบาง  
2. ตัวสารควรใชวธิีนําเสนอสารที่จะเกิดอุปสรรคในการส่ือสารใหนอยที่สุดหรือไมมีอุปสรรคเลย  
3. ภาษาที่ใชในการส่ือสารควรเปนประโยคส้ันกะทัดรัด  ไมใชภาษากํากวมหรือใชคํายากเกินไป  
4. ส่ือควรเปลีย่นไปเปนสถานท่ีใหมท่ีไมมีเสียงดังรบกวน หรือแจกเอกสารประกอบการฟง  
การบรรยาย  
5. กาลเทศะและสภาพแวดลอมควรเลือกเวลาและใชเวลาที่เหมาะสมกัน    
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การท่ีผูสงสารกับผูรับสารจะเขาใจตรงกันตองประกอบดวยทักษะดังตอไปนี้   
1. ทักษะการพูด  ควรพูดใหผูฟงเขาใจและชัดเจน 
2. ทักษะการฟง  ควรฟงอยางต้ังใจ  จับใจความสําคัญไดและมีสมาธดิวยในการฟง  
3. ทักษะการเขียน  ควรใชภาษาท่ีเขาใจงายเหมาะสมแกบุคคลและกาลเทศะเสมอ  
4. ทักษะการอาน  ควรอานใหถูกตองตามอักขรวิธแีละเสียงดังฟงชัดถอยชัดคํา  

 
บทท่ี 19 

การส่ือสารดวยภาษาไทย ทักษะภาษาในการสงสารและรับสาร  
ทักษะภาษาในการสงสารและรับสาร  
1. ทักษะการฟง    

     ผูที่มีประสิทธิภาพในการฟงตองมีคุณสมบัติ คือ   
1. เขาใจเรื่องที่ไดฟงติดตอกัน   
2. สามารถจับประเด็นสําคัญได   
3. สามารถวิเคราะหแยกแยะเนื้อความที่เปนเหตุและผลได  
4. ประเมินคาไดอยางถูกตองเที่ยงตรง   
5. มีมารยาทในการฟงที่ดี  

2. ทักษะการพูด  
     ผูที่มีประสิทธิภาพในการพูดตองมีคุณสมบัติ คือ  
1. มีความรูและเขาใจเรื่องทีจ่ะพูด   
2. วิเคราะหผูฟงได   
3. รูจักวิเคราะหโอกาสที่จะพูด   
4. สามารถรวบรวมเน้ือหาไดตรงประเด็นที่พูด   
5. มีบุคลิกดแีละนาเช่ือถือ  
6. พูดอยางชัดเจนและสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง  
7. มีมารยาทในการพูดทีด่ี  

3. ทักษะการอาน  
     การอานมีวตัถุประสงคอยู 4 ประการ คือ  
1. อานเพื่อเก็บความรูและอานเอาเรื่อง  อานใหเขาใจเนื้อเรือ่งและสามารถนํามาวิเคราะหและ 

วิจารณงานเขียนไดวาดีหรือไมดี   
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2. อานตีความ  เม่ือเราอานบทความจบสามารถเขาใจและลําดับขอความได  ผูเขียนมีวัตถุประสงค 
ในการเขียนอยางไร  ตัวละครมีลกัษณะนสัิยอยางไร  โดยผูเขียนสงสารผานตัวละครในเรื่องนั้น  จึงตีความ
ไดยากข้ึน  

3. การประเมินคาส่ิงที่ไดอาน  สามารถบอกขอดีและขอไมดีได โดยใชสติปญญาในการประเมินคา  
 การใชภาษา  ถอยคํา  และสํานวนโวหารเปนส่ิงสําคัญท่ีใชในการประเมินคางานเขียนอีกอยางหนึ่ง  

4. อานเพ่ือวเิคราะห   เปนการอานเชิงวิชาการตาง ๆ สามารถสรุปเนื้อเรือ่ง  จับใจความสําคัญได    
4. ทักษะการเขียน  
      การเขียน คือการแสดงความรู ความคิด ความรูสึกและความตองการของผูสงสารเปนลายลักษณ
อักษร  เพ่ือใหผูรับสารสามารถอานเขาใจตรงตามวัตถุประสงคของผูสงสาร  การเขียนที่มีประสิทธิภาพ
ผูเขียนตองมีความรูในเรื่องทีเ่ขียน  มีวัตถุประสงคท่ีแนนอนชัดเจน  การเขียนใหไดดตีองรูจักเลือกรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  ใชภาษาที่สุภาพและตองฝกฝนการเขียนอยูเสมอ   

 
บทท่ี 20 

การใชภาษาในการส่ือสาร 
 
การส่ือสารจะสัมฤทธิผ์ลควรปฏิบัตดิังนี ้

1.ควรทําความเขาใจเรื่องน้ันใหแจมแจงชัดเจน 
2.ใชประโยคถอยคําท่ีสุภาพไพเราะ 
3.เลือกเรื่องท่ีผูสนทนาดวยสนใจ 
4.ไมพูดเรื่องสวนตัวหรือยกยองผูหน่ึงผูใด 
5.เลือกโอกาสและสถานทีใ่หเหมาะสม 
6.ใหเกียรติผูฟงทั้งกายและวาจา 
7.มีมารยาทในการพูด 
8.การขอความชวยเหลือควรคํานึงถึงความถูกตองและอธบิายใหละเอียดชัดจนอยางมีเหตุมีผลท่ีด ี
9.การพูดกับผูอาวุโสควรทําความเคารพดวย 
10.การกลาวแสดงความยินด ีควรแสดงดวยความจริงใจ 
11.การกลาวแสดงความเสียใจ ควรระมดัระวังคําพดู 
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บทท่ี 21 
การพดูขั้นพื้นฐาน  

 การพูด เปนการสงสารของมนุษยมากกวาการเขยีน  ขอควรระวังในการพูดคือควรใชถอยคําให
เหมาะสมกับบุคคลและมารยาทในการพูดกับผูที่เราจะสงสารดวย  
รูปแบบในการพูด     

การพูดแบงเปน 2 ประเภท ไดแก  การพูดระหวางบุคคล  และการพดูในกลุม    
การพดูระหวางบุคคล      

1. การทักทายปราศรัย   
การทักทายปราศรัย  มีหลักปฏิบัติดังนี้  
1. หลีกเลีย่งการถามเรื่องสวนตัว  โดยเฉพาะเรื่องฐานะทางการเงนิ  
2. กลาวทักทายผูอ่ืนเพื่อใหเกดิความสบายใจ  
3. หนาตายิ้มแยมแจมใส แสดงอาการยินดีทีไ่ดพบหรือรูจัก  
4. กลาวคํา "สวัสดีครับ , สวัสดีคะ"  
5.  แสดงกริิยาอาการประกอบคําปฏิสันถารใหถูกกาลเทศะ หรือฐานะของบุคคล  
2. การแนะนําตนเอง  

 1. การแนะตนเองกับบุคคลอ่ืนในที่สาธารณะ มักจะพูดจากันเล็กนอยนาํกอน แลวจึงแนะนาํตนเอง
วา ช่ือ นามสกุลอะไร ทํางานหรือเรยีนที่ไหน  
 2. การแนะนําตนเองในงานเล้ียง  มักจะเริม่จากการแสดงสีหนา ทาทาง ที่แสดงออกวาเปนมิตร การ
ชวยเหลือ การบริการกอน  แลวจึงแนะนําตนเอง  
 3. การแนะนําตนเองเม่ือไปขอสัมภาษณผูสูงวัยกวา  ควรนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีลวงหนาให
เรยีบรอย  พรอมทั้งเตรยีมหัวขอหรือแบบสัมภาษณใหชัดเจน เม่ือไปถงึถามีเจาหนาที่ควรแจงใหทราบวา
ตนเปนใคร ไดรับอนญุาตแลว ควรเคาะประตเูบา ๆ หลงัจากนั้นแสดงความเคารพ แลวจึงแนะนําตัวเองวา
เปนใคร  มาจากไหน  มาเพ่ือการใด  ควรใชน้ําเสียงชัดเจน แจมใส ดังพอประมาณ  
 4. การแนะนําตนเองในการทํากิจธรุะ  มักจะตองไปพบผูที่ยังไมรูจักคุนเคย จึงควรนดัหมาย
ลวงหนาและไปตามนัดแลวกลาวแนะนําช่ือ นามสกุล แลวจึงบอกกจิธรุะของตนเอง  
 5. การแนะนําตนเองในกลุมยอยใหบอกช่ือ นามสกุล สถาบันที่สังกัด ในการแนะนําควรกลาวซํ้า ๆ  

3. การสนทนา   
 การสนทนา  หมายถึง การที่บุคคลสองคนหรือมากกวาพูดจาส่ือสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็น ความรูสึก และประสบการณระหวางกัน  
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การสนทนาระหวางบุคคลท่ีรูจักคุนเคย  ควรคํานึงถึง  
1. เลือกเรื่องท่ีมีความรูและความสนใจรวมกัน  
2. เลือกเรื่องท่ีเปนเหตุการณปจจุบัน  
3. เลือกเรื่องท่ีเหมาะสมแกกาลเทศะ  
4. เลือกเรื่องท่ีเหมาะแกวัย เพศ หรืออาชีพของคูสนทนา  
5. เลือกเรื่องท่ีไมเครงเครยีดเกินไป และไมใชเรื่องสวนตัว ไมคุยโออวด ไมนินทา สอเสียดหรือพดู 

เพอเจอ  
คุณสมบัตขิองผูรวมสนทนาท่ีดี  

1. มีความรูทัว่ไปในเรื่องตาง ๆ พอสมควร  
2. หนาตาย้ิมแยมแจมใส  ใชภาษาสุภาพ  
3. เปนนักฟงท่ีดี ไมแสดงอาการเบ่ือหนาย และควรหาโอกาสโตตอบบาง  
4. พูดโตแยงดวยอาการสุภาพ  
5. ควรเปลีย่นเรื่องเม่ือคูสนทนาไมสนใจ หรือไมพอใจ  
6. พูดตรงประเด็น และใหมีความสนุกสนานบาง  
7. เปดโอกาสใหคูสนทนาแสดงความคิดเห็นบาง  
8. ไมพูดขัดคอ เม่ือคูสนทนาพูดผดิ  
9. หลีกเลีย่งการโตแยงท่ีรุนแรง สามารถควบคุมอารมณได  
10. กลาวคําอําลาเมื่อจบการสนทนา  

การสนทนากับบุคคลท่ีแรกรูจัก  ควรคํานงึถึง   
1. เลือกเรื่องท่ัวไปมาสนทนา ไมควรเปนเรือ่งท่ีมีประเดน็ขัดแยงกันหรอืเปนเชิงลบ  
2. ควรใชถอยคําสุภาพ  มีกริยิามารยาท  
3. ควรสังเกตคูสนทนาเปนคนชอบพูดหรอืชอบฟง เพ่ือเปดโอกาสใหเหมาะสม  
4. แสดงความเอ้ือเฟอเลก็ ๆ นอย ๆ ตอกัน  

การพดูในกลุม  
การพูดในกลุม  เปนการอภปิรายเลาเรื่องท่ีไดอานหรือไดฟงมา  การแลกเปลีย่นประสบการณและ

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  การพูดน้ันตองคํานึงถึง ส่ิงตอไปนี้  
1. เลาประเด็นที่สําคัญ  

 2. ใชภาษางาย ๆ ประโยคส้ัน ๆ  
 3. เสียงดังฟงชัด เนนเฉพาะตอนที่สําคัญ  

 4. ใชกริยาทาทางประกอบ  
 5. จําเรื่องและลําดับเรื่องไดดี  
 6. สรุปและใหขอคิดตอนทาย  
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การเลาเหตกุารณ  มีวิธกีารดังนี้  
 1. เริ่มตนโดยบอกเหตุผลในการเลา 
 2. ระบุ วัน เวลา สถานที่ ทีเ่กิดเหตุการณ  
 3. กลาวถึงบุคคลท่ีสําคัญ   ท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณ  
 4. เลาตามลําดบัเหตุการณใหตอเนื่อง  
 5. ใชถอยคําที่เกิดภาพพจน ความรูสึก  
 6. น้ําเสียงชัดเจนและใชระดบัเสียงพอเหมาะ  
 7. ใชทาทางประกอบ  
 8. ใหขอคิดตามสมควร  

บทท่ี 22  
การพูดตอประชุมชน  

   การพูดตอประชุมชน  หมายถึง การพดูแสดงความรู  ความคิด  ความรูสึกและขอเสนอแนะตาง ๆ 
ตอผูฟงที่มีจํานวนมาก  ส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงในการพูดตอชุมนุมชนคือ สารที่พูดตองไมใชเรื่องลบัหรือเรื่อง
หยาบคาย  ไมควรกลาวพาดพิงถึงผูอ่ืนในทางเสื่อมเสีย  และสารท่ีฟงตองไมใชฟงไดเฉพาะกลุมใดกลุม
หนึ่งเทานั้น  

ประเภทของการพูดตอประชุมชน 
1. แบงตามวธินีําเสนอ   มี  4  ประเภท คือ  
 1. การพูดโดยฉับพลัน  คือการพูดทีรู่ตัวลวงหนา  
 2. การพูดโดยอาศัยตนราง คือ การพดูทีรู่ตัวลวงหนา  
 3. การพูดโดยวิธีทองจํา คือ การพดูที่ทองจําเนื้อหาท้ังหมดจนขึ้นใจและจําไดแมนยํา   
 4. การพูดโดยอานจากราง คือ การพดูท่ีอาศัยการอานตนฉบับที่เตรยีมไวแลว  
2. แบงตามความมุงหมาย   มี  4  ประเภท  คือ  

1. การพดูเพื่อใหความรูหรือขอเท็จจริง  เปนการพูดเพื่อการบรรยาย  พรรณนา  การเลาเรื่อง  การ 
อธิบาย  ช้ีแจง  เสนอรายงาน 

2.  การพดูเพ่ือโนมนาวใจ เปนการพูดเพื่อโฆษณาหาเสียงพูดเพื่อชักจูงใหรวมทํากจิกรรมดวยกัน  
3. การพดูเพื่อจรรโลงใจ  เปนการพูดถึงประสบการณ  การเลานิทาน  กลาวคําสดุดี  การปราศรยั 

  เพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น  
4. การพดูเพื่อคนหาคําตอบ  เปนการพูดเพื่อใหผูฟงหรือผูรวมสนทนาขบคิดในการแกปญหา   
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3. แบงตามโอกาสท่ีจะพูด   มี  3  โอกาส  คือ  
1. โอกาสท่ีเปนทางการ  เชน การกลาวเปดประชุมทางวิชาการ  
2. โอกาสก่ึงทางการ  เชน การบรรยายสรุป  
3. โอกาสไมเปนทางการ  เชน การพดูเพ่ือนันทนาการ  

4. แบงตามรูปแบบ รูปแบบของการพูดตอประชุมชนมีดงันี้  
 1. การสนทนาตอหนาประชุม  เปนการพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 2. การปาฐกถา  เปนการพูดท่ีผูพูดชํานาญเช่ียวชาญในเฉพาะดานนั้น ๆ  
 3. การอภิปรายเปนคณะ  เพ่ือแสดงความรูและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน  
 4. การซักถามหนาที่ประชุม  
 5. การโตวาที  เปนการพูดโตแยงระหวาง 2 ฝาย คือ ฝายเสนอและฝายคาน  

การเตรียมตวัในการพูดตอหนาประชุมชน  
1. กําหนดจุดมุงหมายของการพูด  
2. วิเคราะหผูฟงในดานเพศ  วัย  อาชีพ  จาํนวน  พ้ืนฐานความรู  
3. กําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด  ความเหมาะสมดานเวลา  
4. รวบรวมเน้ือหาที่จะพูดโดยการศึกษาคนควา  
5. ทําเคาโครงเรื่องท่ีจะพูดใหดําเนินไปตามลําดับ  
6. เลือกใชภาษา  ถอยคําที่กะทัดรัด  ละเวนคําหยาบ  ตลก คะนอง  
7. ฝกซอมการพูดเพื่อใหเกิดความม่ันใจและการใชทาทางอาการท่ีจะแสดงออก  

การวิเคราะหและประเมินคาพฤติกรรมการพูดตอประชุมชน  
1. ผูพูด ควรวิเคราะหดังตอไปนี้  
 - จุดมุงหมาย 
 - การเตรียมตัว  
 - วธิีการนําเสนอ  
 - คุณธรรม  
 - การใชภาษา  
2. สาร ควรวิเคราะหดังตอไปนี ้  
   - เนื้อหา   
 - ปริมาณ  
 - การจัดลําดับ  
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3. ผูฟง ควรวิเคราะหลักษณะดังนี้  
 - ความสนใจ  
 - ปฏิกริยิาตอบสนอง  
การประเมินคา  

1. ผูพูดมีจุดมุงหมายชัดเจนหรอืไมเพียงใด  การเตรียมตัว  การนําเสนอ  และการใชภาษาเหมาะ 
สมถูกตองกับผูฟงและโอกาสหรือไม   

2. เนื้อหาของสารมีประโยชน  และเหมาะสมกับโอกาสหรอืไม 
3. ผูฟงมีปฏิกริิยาตอบสนองตามท่ีผูพูดตองการหรือไม  เพยีงใด  

 
บทท่ี 23 

ภาษาท่ีใชในกจิกรรมการประชุม  
 กิจกรรมการประชุมเกิดข้ึนไดเม่ือมีองคประกอบ  ผูสงสาร  สาร  และผูรับสาร   สารท่ีปรากฏในท่ี
ประชุมแบงไดเปน 2 ประเภทคือ สารของผูเขาประชุม เชน คําถาม  คําอธิบาย  ขอเสนอ  ขอสนับสนุน  และ
อีกประเภทหน่ึงคือ สารของผูเขาประชุม  ซ่ึงเรียกวา มติของท่ีประชุม  เชน ขอเสนอแนะ  ขอยุติ  คําวิงวอน  
 ส่ือที่ใชในการประชุมสําหรบักลุมเล็ก ๆ คือ เสียงธรรมชาติหรือพูดจากนัธรรมดา  แตสําหรับกลุม
ใหญจะตองใชส่ือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาชวย  เชน เครือ่งขยายเสียง  ส่ืออิเลคโทรนิค   
 ศัพทเกี่ยวกับรปูแบบการประชุม  

• การประชุมตามปกติ   หมายถึง การประชุมที่กระทําตามกัน เวลาและสถานท่ีที่ไดตกลงนัดหมายกนัไว
ลวงหนาแลว  

• การประชุมพิเศษหมายถึงการประชุมท่ีนอกเหนือจากวาระการประชุมปกติตามความจําเปนและรีบดวน   

• การประชุมสามัญ  หมายถึง  การประชุมทีข่อบังคับกําหนดตายตัว เชน เดือนละครัง้  หรือปละครัง้  

• การประชุมวิสามัญ  หมายถึง  การประชุมท่ีขอบังคับเปดโอกาสใหกระทาํตามความจําเปน   

• การประชุมลบั  หมายถึง  การประชุมที่ขอใหปดเปนความลับนําไปเปดเผยไดเฉพาะมติหรือขอปฏิบัติ  
ผูเปดเผยไดคือประธานหรอืผูที่ไดรับมอบอํานาจเทานัน้   

• การประชุมปรกึษา  หมายถึง  การประชุมของกลุมบุคคลที่มีภารกิจรวมกันเริ่มต้ังแตวางแผน  เสนอ
แนวทางในการปฏิบัติ  การประเมินคาตลอดถึงการสรุปผลการดําเนินงานจึงนับวาเปนอันเสรจ็ส้ิน  

• การประชุมปฏิบัติการ  หมายถึง  การประชุมเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจ  และแนวทางการปฏิบติั   

• การสัมนา  หมายถึง  การประชุมเฉพาะกลุมตามหัวขอที่กาํหนดเพ่ือแลกเปลีย่นความรู  ความคิด และ
ประสบการณ  และประมวลความคิดขอเสนอแนะจากทีป่ระชุม  
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• การประชุมช้ีแจง  หมายถึง การประชุมของหนวยงานเพื่อช้ีแจงใหบุคคลในหนวยงานไดรับทราบ
ขอเท็จจรงิ  นโยบายของหนวยงานเพื่อนําไปปฏิบัติกนั  

• การประชุมใหญ   หมายถึง การประชุมที่เปดโอกาสใหสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะได  และจะจัดประชุมตามระยะเวลาท่ีกําหนด  หรือประชุมประจําป  

• การประชุมสาธารณะ  หมายถึง  การประชุมที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมฟงได  และเปด
โอกาสใหถามหรือแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะได   

 ศัพทท่ีใชเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประชุม  
1. ผูจัดประชุม  คือ ผูรเิริ่มใหเกิดการประชุม  
2. ผูมีสิทธิ์เขาประชุม  คือ บคุคลที่ไดรับเชิญหรือไดรับแตงต้ังใหเขาประชุม  
3. ผูเขาประชุม  คือ บุคคลที่เขารวมประชุม  ซ่ึงมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  
4.องคประชุม คือ จํานวนผูเขาประชุมตามขอบังคับที่กําหนดไว  หากสมาชิกเขารวมประชุมไม 

ครบตามกําหนดจะเปดประชุมไมได  เพราะไมครบองคประชุม  การประชุมจําเปนตองยุติลง  
5. ที่ประชุม คอื จํานวนผูเขาประชุมท้ังหมด  ยกเวนผูจัดการประชุม  
6. ประธาน คือ ผูทําหนาที่ควบคุมการประชุม  เปดประชุมและปดประชุม  
7. เลขานกุาร  คือ ผูทําหนาที่จัดระเบียบวาระการประชุม  
8. เหรัญญกิ คือ ผูทําหนาที่รบัผิดชอบดานการเงนิ  
9. ประชาสัมพันธ  คือ ผูทําหนาท่ีเผยแพรขาวสารตาง ๆ  
10. พิธีกร  คือ ผูดแูลความเรยีบรอยของทีป่ระชุมทั้งหมด  สรางบรรยากาศ  โนมนาวใจ  หรือคอยชี้ 

แจงใหความสะดวกแกผูเขาประชุม  
 ศัพทท่ีใชเรียกเรื่องท่ีประชุม  

ในการประชุมเรื่องท่ีประชุมเรียกวา  ระเบียบวาระ  หรือกาํหนดการประชุม  
 ศัพทท่ีใชเรียกวธิกีารส่ือสารในการประชุม  

1. เสนอ  
2. สนับสนุน  
3. คัดคาน  
4. ผาน คือ ขอเสนอที่ที่ประชุมมีมติยอมรบักัน  
5. ตก  คือ ขอเสนอท่ีที่ประชุมไมยอมรับเลย  
6. มติของที่ประชุม คือ ขอตัดสินใจของทีป่ระชุมเพื่อนําไปปฏิบัติ 
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 การใชภาษาในการประชุม  
 การใชภาษาในการประชุม  ถาเปนทางการควรใชภาษาทางการหรือภาษาแบบแผน  ถาเปนกลุม
ยอยภายในสมาชิกมีความสนิทสนมกัน  ภาษาที่ใชจะเปนกึ่งทางการหรือระดับกันเองข้ึนอยูกับกาลของท่ี
ประชุม  เม่ือผูเขารวมประชุมตองการแสดงความคิดเห็น  มักจะใชคํา "ขอ" เชน ขอเสนอ , ขอทราบ เปนตน  
 อวจันภาษาท่ีใชในการประชมุ  

1. การช้ี  กรรมการสามารถเสนอขอคิดเห็นได  
2. การยกมือ  ใชขออนุญาตเสนอ  หรือสนับสนุนขอคิดเห็น  
3. การปรบมือ  สามารถแสดงความพอใจของผูอภิปรายได  
4. การพยักหนา  คืออนุญาตใหผูยกมือเสนอความคิดเห็น  
5. การเคาะคอนหรือทุบคอน  คือใหสมาชิกอยูในความสงบ 

 
บทท่ี 24 

การพัฒนาสมรรถภาพการฟง  
การฟง  คือ การรับสารทางหู  การฟงท่ีดีจะมีความสําคัญตอความเขาใจดีระหวางมนษุยดวยกัน  

ผูฟงมากจะไดรับยกยองวาเปนพหูสูต  และการฟงเปนหัวขอแรกของหัวใจนักปราชญคือ สุ  จิ  ปุ  ลิ     
 การส่ือสารทีจ่ะสัมฤทธิผ์ลไดก็ตอเม่ือผูรบัสาร(ผูฟง) กบัผูสงสาร(ผูพูด) มีความเขาใจในสารตรงกนั  
หลกัการฟงท่ีดี  

1. ฟงใหตรงตามความมุงหมาย  
2. ฟงโดยมีความพรอม  
3. ฟงโดยมีสมาธิ  
4. ฟงดวยความกระตือรือตน  
5. ฟงโดยไมมีอคติ  

การปรับปรุงประสิทธภิาพในการฟง  
1. การเตรยีมตัวกอนฟง  
2. เลือกท่ีนั่งฟงใหเหมาะสม  
3. ฟงดวยความตั้งใจ  
4. ฟงโดยมีปฏกิิรยิาสัมพันธกับผูพดูโดยจริงใจ  
5. รูปจักปรับตัวใหเขากับสภาพท่ีผิดปกติ  
6. จดบันทึกส่ิงท่ีไดฟงใหถกูวธิี และนําไปใชประโยชนได  
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กจิกรรมการฟง  
1. การฟงเพ่ือความเพลิดเพลิน  ชวยใหเราไดผอนคลายความเครียด  เชน ดนตรี   
2. การฟงเพ่ือความรู  ชวยใหเราไดความรู และเพิ่มพนูความคิดของตนใหมีมากข้ึน เชน การ 

อภิปราย ฟงขาว 
  3.    การฟงเพือ่จรรโลงใจ เปนการชวยยกจิตใจใหสูงข้ึน และสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็นจาก 
ผูฟงดวยกันได  

 
บทท่ี 25 

การใชวิจารณญาณในการฟง  
วิจารณญาณในการฟง  หมายถึง การคิดใครครวญโดยใชเหตุผลในการฟง  การใชวิจารณญาณใน

การฟง  มีกระบวนการดังนี้   
 1. ฟงดวยความตั้งใจ  
 2. ทําความเขาใจในเนื้อหาสาระของเรื่องทีฟ่ง  
 3. คิดใครครวญโดยใชความรู ความคิด เหตุผล และประสบการณตาง ๆ ประกอบการฟงเพ่ือการ
ตัดสินใจทีด่ี  
ประเภทของสาร   
 1. สารท่ีใหความรู  
 2. สารท่ีโนมนาวใจ  
 3. สารท่ีจรรโลงใจ  
1. สารท่ีใหความรู  
 การฟงสารที่ใหความรูตองฟงใหไดใจความละเอียด  ชัดเจน อาจจะเปนความรูเฉพาะเรื่องหรือ
ความรูเรื่องท่ัว ๆ ไป  เชน การฟงขาวประจําวัน เปนตน  หลักเกณฑในการฟงเพื่อประโยชนของผูฟงมี
ดังตอไปน้ี  
 1. เรื่องที่ฟงควรแกการฟงหรือไม  
 2. จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่ฟงได  
 3. แยกแยะขอเท็จจริง  
 4. บันทึกประเด็นสําคัญเพื่อเตือนความทรงจํา  
 5. ประเมินคาของสารท่ีใหความรูนั้นวามีประโยชน มีคุณคาเพียงใด  
 6. กลวิธใีนการเสนอบทความ สังเกตสํานวนโวหาร ความถูกตองของสารท่ีใชส่ือสาร  
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2. สารท่ีโนมนาวใจ  
      จุดมุงหมายของสารโนมนาวใจคือเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการปลุกปนย่ัวยุใหเกิดความเช่ือทัง้
ในทางที่ดแีละทางที่ไมดี    
     หลกัในการวจิารณญาณเพ่ือโนมนาวใจ  มีดังน้ี   

1. สารท่ีฟงนาเช่ือถือมากนอยเพยีงใด  
2. สารท่ีฟงสนองความตองการของผูฟงเพียงใด  
3. สารท่ีฟงใหประโยชนมากนอยเพยีงใดตอผูฟง  
4. สารท่ีฟงโนมนาวใจ  เรงเราใหเช่ือถือส่ิงใด  ตองการใหคิดหรือปฏิบติัอยางไร  
5. ภาษาที่ใชโนมนาวอารมณอยางไร  

3. สารท่ีจรรโลงใจ  
      สารจรรโลงใจเปนสารที่ชวยยกระดับจิตใจของผูท่ีฟงใหเกิดความรูสึกซาบซ้ึง  ผอนคลายความ
ตรึงเครียด      
 หลกัในการวจิารณญาณสารท่ีจรรโลงใจ   มีดังน้ี  

1. ตั้งใจฟงและทําใจใหสบายไมตองเครงเครียด  
2. ทําความเขาใจเนื้อหาสําคัญใหตรงตามจุดประสงคของสาร 
3. พิจารณาสารวาสารน้ันจรรโลงใจอยางไร  สมเหตุสมผลหรือไม  
4. พิจารณาการใชภาษาเหมาะสมกับรูปแบบหรือเนื้อหาหรือไม  

 
บทท่ี 26 

การอานเพ่ือใหผูอืน่ฟง  
 การอานเปนการส่ือสารที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การอานขาว อานบทความ หรือการรายงานการ
อภิปราย  การแถลงขาวตอส่ือมวลชน การกลาวคําปราศรัย ก็จัดเปนการอานใหผูอ่ืนฟง  เพราะผูสงสาร
จะตองมีตนฉบับที่เตรยีมไวแลว   
  
ปจจัยสําคญัในการอานใหนาฟง  

1. มีความเขาใจสารของบทอาน   ควรปฏิบัติดังนี้  
 1. ศึกษาความหมายของคํา และสํานวนใหเขาใจ  
 2. ศึกษาความหมายของกลุมคํา แลวแยกกลุมคําใหถกูตอง 
 3. จับใจความสําคัญ หรือความคิดสําคัญของเร่ือง เพ่ือพิจารณาเจตนาของผูเขียน  
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2. มีความพรอมทั้งทางกายและจติใจ  คือ ผูอานจะตองมีสุขภาพดี รางกายอยูในภาวะปกติ ไม
ประหมาหรือต่ืนเตน ควรฝกออกเสียงทีย่ากและแบงวรรคตอนใหถูกตองในการอาน  

3. การทรงตวัและการใชกริยิาอาการใหถูกวธิี  
 1. ลําตัวตรงอยูในอาการสมดุลขณะยืนอาน  
 2. ขอศอกหางลําตัวประมาณหน่ึงฝามือ  
 3. ขณะนั่งอานควรวางแขนไวบนโตะ ไมควรเอนหลังพงิพนักเกาอี้  
 4. ใหลําคอต้ังตรง เงยหนาเลก็นอย สบตาผูฟงบางไมกม ๆ เงย ๆ  
 5. ไมเกร็งสวนใดของรางกาย  

4. การใชเสียงใหมีประสิทธิภาพ คือ อัตราความเร็วในการอานไมควรเรว็หรือชาเกนิไป  เสียงดัง
ชัดเจน  ปรับเสียงใหเหมาะสมกับลีลาทวงทํานองของภาษา  ควรเนนเสียงหรือใสอารมณใหสอดคลองกับ
ความหมายและความรูสึก  ระดับของเสียงควรสูงตํ่า  ไมควรอานเสียงคงท่ี เพราะจะทําใหผูฟงเบื่อและไม
สนใจ  คุณภาพของเสียงไมเปลี่ยนไปมาก อาจจะเปลีย่นแปลงไปบางเม่ือต่ืนเตน ประหมา หรือเกดิอารมณ
เครียดในเวลาอานเทานั้น  
 

บทท่ี 27 
การอานเพ่ือพฒันาตนเอง  

 
จุดมุงหมายการอานเพ่ือพัฒนาตนเอง   แบงออกเปน 3 ดาน  คือ  
1. การอานเพ่ือพฒันาตนเองดานความรู   
 ซ่ึงอาจแสวงหาความรูเรื่องตาง ๆ ตามความสนใจของแตละบุคคล  ถาอานหนังสือมากก็จะมี
ความรูกวางมากข้ึน และทันตอเหตุการณปจจุบัน  เชน การอานหนังสือพิมพที่รายงานเหตุการณท่ีเกดิข้ึน
เปนประจําวัน   

องคประกอบของขาวในหนังสือพิมพ   
1. การพาดหัวขาว  จะปรากฎเดนชัด  สะดุดตาและเปนกลุมคําส้ัน ๆ กะทัดรัดและดูนาสนใจ  
2.    ตวัขาว  ประกอบดวยวรรคนํา ซ่ึงเปนจุดสําคัญของขาวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือดึงดูดความสนใจ  สวนเนื้อ
ขาว คือ รายละเอียดทั้งหมดของขาว ไดแก ใคร ทําอะไร  ที่ไหน  เม่ือไร  อยางไร   
 เนื่องจากขาวจากหนังสือพิมพอาจไมใชรายงานท่ีเปนขอเท็จริงเสมอไป  จึงควรจะใชดุลพนิิจและ
วิจารณญาณใหดีในการตัดสิน  และควรเปรียบเทียบขาวจากส่ือทางดานอื่น ๆ ประกอบดวย เชน วิทยุ  
โทรทัศน เปนตน  
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2. การพฒันาตนเองในดานอารมณ   
 หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ความรูสึกจากความหยาบกระดาง ไมพึงพอใจใหเปนไป
ในทางที่ดีประณีตสุขุม และนาพึงพอใจ  เชน ถาตองการผอนคลายความเครียดควรอานหนังสือที่ทําใหเกิด
ความสนุกสนานเพลดิเพลิน เชน เรื่องส้ัน นวนยิาย บทกวีตาง ๆ นิทาน กลอน เปนตน  เพราะอานแลวจะทํา
ใหเกิดความเบกิบานใจ  
3. การพฒันาการอานในดานคุณภาพ  
 เปนการอานเรือ่งท่ีทําใหเกิดวิจารณญาณหรือสติปญญา  เพื่อผูอานประพฤติในทางทีด่ีงาม เพื่อให
มนุษยอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  งานเขียนที่ใหคุณธรรมควรแกการอาน เชน หนังสือธรรมะ  
ศิลปะ คตินิยม สุภาษิตตาง ๆ เปนตน  
 

บทท่ี 28 
การพจิารณาบทความ  

บทความ  คืองานเขียนเรียบเรียงถอยคําเพือ่ส่ือสารกับผูอานจํานวนมาก  เพ่ือแสดงถงึความรูสึกใน
ดานตาง ๆ  
บทความประกอบดวย  

1. สวนนําหรอืสวนเริ่มตน เพื่อใหความเราใจแกผูอาน  ผูเขียนอาจนําเรื่องดวยคําประพันธ สุภาษิต 
หรือสํานวนโวหาร หรือถาเปนการเขียนแบบรอยแกวกมี็ถอยคําที่ดเีดน  
2. บทความไมจําเปนตองสมบูรณในตัวเอง  อาจแสดงความรู  ความคิดไวเพยีงบางสวนเทาน้ัน  
3. บทความ  เปนหลักฐานอางอิงโดยเฉพาะบทความทางวิชาการ หรือรายงานผลการวิจัย  
4. บทความควรจะเสนอเรื่องที่นาสนใจ ทันสมัย หรือมีความสําคัญมากเปนพิเศษ ไมจําเปนตองมี 

สรุป หรือสวนลงทาย  
5. บทความจะตองเขียนใหนาอาน โดยใชกลวิธีเสนอเรื่องที่เราความสนใจ ซ่ึงตองอาศัยทวงทํานอง 

การเขียนทดีีดงึดูดความสนใจของผูอาน  
6. บทความตองเสนอแนวคิดท่ีแปลกและใหมเพื่อใหผูอานติดตามตอไป  และตองมีขอมูลท่ีนาเช่ือ 

ถือได  
ประเภทของบทความ  

1. บทความบรรยาย  
2. บทความแสดงความคิดเห็น  
3. บทความวิเคราะห  

4. บทความเชิงวิจารณ  
5. บทความสารคดี  
6. บทความวิชาการ  
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หลกัในการพจิารณาบทความ  
1. การเสนอเรื่องราว และความคิดไดสมบูรณเพียงใด  
2. เนื้อหาสาระ ขอเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องตองมีหลักฐาน และขอมูลเพียงพอที่จะเชื่อถอืได  
3. จุดมุงหมายของผูเขียน  ตองการใหใครอาน  และตองการใหผูอานมีความคิดอยางไร  
4. การวางโครงเรื่อง จะชวยใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวได  กลวธิีการเขียนและการดาํเนินเรื่อง 

สอดคลองกันหรือไม  และตรงตามจดุมุงหมายหรือไม  
5. การใชภาษาไมวกวน  อานงายและนาสนใจ เปนตน  

บทท่ี 29 
การอานวิเคราะหและวินจิสาร  

วิเคราะห  หมายความวา  แยกสวนยอย วิเคราะหและวินิจสาร  หมายถึง การพิจารณาสารดวย 
ความเอาใจใสแยกสวนยอยใหไดประโยชนตามวัตถุประสงคของผูวนิจิสาร  
ความมุงหมายของการอาน  

1. อานเพ่ือฆาเวลา  
2. อานเพ่ือความรู  
3. อานเพ่ือสนองความสนใจของตน  
4. อานเพ่ือกิจธุระหรืออานเพ่ือผลประโยชนทางใดทางหนึ่งดวยความจําเปน  
5. อานเพ่ือประโยชนในทางเขาสังคม  

กระบวนการวิเคราะห  
1. พิจารณารูปแบบของสารวาเปน บทความ รอยแกว  รอยกรอง  บทละคร  เรื่องส้ัน หรือนวนิยาย  
2. แยกเนื้อเรื่องเปนสวนวา  ใคร  ทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  
3. พิจารณารายละเอียดวามีองคประกอบอะไรบาง  
4. พิจารณากลวิธใีนการนําเสนอเรื่อง  

กระบวนการวินิจสาร  
1.สํารวจเนื้อความวาตอนใดเปนขอเท็จจริง  ตอนใดเปนความรู  ความคิดเห็น  หรือทรรศนะ  ตอน 

ใดแสดงอารมณหรือความรูสึก  
2. สํารวจผูเขียนวามีเจตนาในการเขียนหรอืตองการใหผูอานเกิดปฏิกริยิาตอบสนองอยางไร  
3. สารสําคัญของสารคืออะไร  และสารท่ีเปนสวนประกอบรองลงมาคือใจความใด  

           สํานวนภาษามักจะมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  หรือไมขณะทีว่ินิจสารจะมีความคิดแทรก คือ เกิด
ความคิดขณะท่ีอาน  แตเม่ืออานจบจะมีความคิดเสริมและความคิดแทรกของแตละบคุคลเกิดข้ึนแตกตางกัน  
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บทท่ี 30 
การเวนวรรค การลําดับความ 

1. การเวนวรรคในประโยค มีหลักดังนี ้
1. เม่ือจบประโยคแลวข้ึนตนประโยคใหมสังเกตที่คําเช่ือมหรือเน้ือความ 
2. เม่ือจบประโยคหลักแลวตามดวยประโยคยอยสังเกตที่คําเช่ือมหรือเน้ือความ 
3. เม่ือจบใจความ ประธานท่ีเปนกลุมคํา สังเกตที่คํากริยา 
***การเขียนและการอานมีลกัษณะปลีกยอยแตกตางกัน คือ การอานอาจตองคํานึงถึงจังหวะการหายใจ
ประกอบซึ่งอาจจะแบงเปนประโยคยอยมากกวาการเขียน แตการเขียนนยิมใหจบใจความจึงเวนวรรค* 

 
 

2. การเรียงลาํดับคําในประโยค 
ในระบบภาษาไทย การเรยีงลําดับคําสําคัญมากเพราะหากเรยีงลําดับผดิ ความหมายของคําหรือประโยค 

น้ันก็จะเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความเขาใจผดิได  การเนนความหมายของประโยคก็ข้ึนอยูกับคําที่นําหนา
ประโยคดวยเชนกัน  การเรยีงลําดับคําตองเรยีงใหตรงความหมายตามท่ีเราตองการ เชน 
 พจนรักนิด   ไมเหมือน นิดรกัพจน 
 ตนหนาเหมือนบอล  ไมเหมือน บอลหนาเหมือนตน 
3. การลําดับประโยคในยอหนา 

ยอหนาจะประกอบไปดวยประโยคใจความสําคัญและประโยคใจความรอง ประโยคใจความสําคัญมัก 
อยูประโยคแรก  ประโยคกลางและประโยคสุดทาย (วิธสัีงเกตใหดูท่ีใจความของท้ังสามประโยควาสวนใด
มีใจความเกี่ยวเน่ืองกันหรือคลายคลึงกนั นัน่คือประโยคใจความสําคัญ  หรืออีกวธิีใหดูวาประโยคใดรวม
เอาใจความทั้งหมดของยอหนาไวในประโยคนั้นๆ นั่นคือใจความสําคัญของยอหนา) 
 เนื้อความของประโยค 

1. อาจเรยีงจากความสําคัญมากไปหานอย หรอืนอยไปหามาก 
2. เรยีงตามเหตุผล จากเหตุไปหาผลหรือจากผลไปหาเหตุ 
3. เรยีงตามลําดับเวลา 

 
 
 
 

การเวนวรรค(การเขียน)  ***ไมจบความ  หามเวนวรรค(หามตัดระหวางประธานกับกริยาและผู ที่ ซ่ึง อัน)*** 

หลกัการทําขอสอบการลําดับความ 
ใหดูวาเรื่องท่ีนํามาใหอานเกี่ยวกับเรื่องอะไรสวนใหญมักข้ึนตนดวยประโยคที่มีคําน้ัน(80%) ลองดูวา
เน้ือความท่ีกําหนดใหเม่ือเรยีงลําดับจากส่ิงที่ใกลชิดหัวขอมากที่สุดสามารถเรียงไดอยางไร(เกิดกอน-
หลัง ,เหตุ-ผล )ใหจับคูขอความ(ดูคําเช่ือม,ใจความตอเน่ือง) เพื่อตัดตัวเลือกออกไปกอนจะเลือกคําตอบ 
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บทท่ี 31 
การส่ือสารผานจดหมาย  

วตัถุประสงคของการเขียนจดหมาย    
 การส่ือสารผานจดหมายเปนการส่ือสารทีใ่ชแทนการพดู  หรือใชในขณะท่ีผูสงสารและผูรับสารอยู
หางไกลกันไมสามารถติดตอพูดจากนัไดจําเปนตองใชการติดตอทางจดหมายแทน  หรือใชเปนส่ือสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่ไมรูจักคุนเคยกันมากอนกไ็ด  และสามารถใชเปนเอกสารลายลกัษณอักษรสําคญัสําหรับ
การอางอิงได   
ประเภทของจดหมาย  

1.จดหมายสวนตวั  คือจดหมายท่ีเขียนถึงญาติมิตร ครูอาจารย เพื่อน  เพ่ือเลาถึงประสบการณ 
เรื่องราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  โดยใชถอยคําสํานวนเชนเดยีวกับที่ใชพูดกัน  การเขียนจดหมายถึงญาติผูใหญควร
คํานึงถึงเรื่องสัมมาคารวะ และท่ีสําคัญตองใชตัวอักษรหมึกดําหรือน้ําเงิน  เขียนชัดเจน อานงาย  และควร
แสดงนํ้าใจถึงญาติมิตรท่ีใกลชิดกับผูรับ  ทั้งยังตองจาหนาซองใหถูกตองตามทางการไปรษณีย 
แนะนํา และติดดวงตราไปรษณยีตามท่ีกําหนด  

2. จดหมายกจิธรุะ   คือ จดหมายที่เขียนติดตอกันกับบุคคลอ่ืนหรือบริษทั หางราน เพือ่ใหบรรลุ
วัตถุประสงค  เชน การนัดหมาย  

จดหมายกิจธรุะ  แบงออกเปน 2 แบบ คือ  
- แบบธรรมดา  ใชฟอรมจดหมายเหมือนจดหมายสวนตัวก็ได   เชน จดหมายลดปวย ลากิจ เปนตน  

 - แบบกึ่งราชการ  ใชฟอรมจดหมายคลายกบัจดหมายราชการ เชน การสมัครงาน การขอความ
ชวยเหลือ เปนตน  

3. จดหมายธรุกจิ  เปนจดหมายที่เขียนติดตอกันในเรื่องเกีย่วกับธรุกจิการคา และการเงนิระหวาง
นิติบุคคลหรือบริษัทตอบริษัท  

4. จดหมายราชการ  หรอืหนังสือราชการ  คือจดหมายทีติ่ดตอกันทางราชการจากสวนราชการหน่ึง
ไปยังอีกสวนราชการหน่ึง  จะตองมีเลขที่หนังสือ ลงทะเบียนรับสงตามระเบียบงานสารบรรณ   
 
คําขึ้นตนและคําลงทาย 

ผูรับ คําข้ึนตน คําลงทาย สรรพนามบรุษุที่ 1,2 
บิดา มารดา ญาติผูใหญ
(ตา ยาย) 

กราบเทา…ที่เคารพยิง่ 
กราบเทา…ที่รกัและ
เคารพ 

ดวยความเคารพอยางสูง 1. ลูก  ผม  ดิฉัน 
2. คุณพอ คุณแม คุณตา 

คุณยาย  
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ญาติท่ีอาวโุส เรยีน…ท่ีเคารพ 
กราบเรยีน…ที่เคารพ 

ดวยความเคารพ 1. หลาน  ผม  ดฉัิน 
2. คุณลุง คุณปา คุณนา 

คุณอา 
ผูท่ีสนิทสนมกัน เสมอ
กัน หรือตํ่ากวา 

…..ที่รัก 
…..ที่คิดถึง 

รักและคิดถึง,คิดถึง 
ดวยความรัก,รกัเสมอ 

1. ผม  ดิฉัน  พ่ี  ปา  คร ู
2. คุณ  เธอ  หลาน 

บุคคลอื่นผูสูงดวยวุฒิ กราบเรยีน…ที่เคารพ ขอแสดงความนับถือ
อยางสูง,ดวยความนับถือ
อยางสูง 

1. กระผม  ดิฉัน 
2. ทาน 

บุคคลทั่วไป เรยีน…(ช่ือหรือ
ตําแหนง)(ที่นับถือ) 

ขอแสดงความนับถือ 
ดวยความนับถือ 

1. ผม ดิฉัน  ขาพเจา 
2. ทาน 

ประธานองคมนตร ี
นายกรัฐมนตรี 
ประธานรัฐสภา,วุฒิสภา 
ประธานศาลฎีกา 

กราบเรยีน…….. ขอแสดงความนับถือ
อยางย่ิง 

1. กระผม ดิฉัน ขาพเจา 
2. ทาน 

ภิกษุสงฆ นมัสการ…….. ขอนมัสการดวยความ
เคารพ(อยางยิง่/อยางสูง) 

1. ผม ดิฉัน   
2. ทาน 

สมเด็จพระสังฆราช กราบทลู ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด 

2. เกลากระหมอม(ช) 
เกลากระหมอมฉัน(ญ) 
2.    ฝาพระบาท 

สมเด็จพระสังฆราชเจา ขอพระราชทานกราบทูล ควรมิควรแลวแตจะ
โปรดเกลาฯ 

1. ขาพระพุทธเจา 
2. ใตฝาพระบาท 

พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชนีินาถ 

ขอเดชะฝาละอองธุลพีระ
บาทปกเกลาปกกระ 
หมอมขาพระพุทธเจา….
ขอพระราชทานพระ
(บรม)ราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลพระกรณุาทรง
ทราบฝาละอองธุลพีระ
บาท 

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ขอเดชะ 
ขาพระพุทธเจา…..หรือ
ขาพระพุทธเจา….ขอ
เดชะ 

3. ขาพระพุทธเจา 
4. ใตฝาละอองธลุีพระ

บาท 
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สมเด็จพระยุพราช ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล…ทรงทราบฝา
ละอองพระบาท 

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม 
ขาพระพุทธเจา….. 

3. ขาพระพุทธเจา 
4. ใตฝาละอองพระบาท 

สมเด็จพระราชชนนี  
สมเด็จเจาฟา 

ขอพระราชทานกราบ
ทูล…ทรงทราบฝาพระ
บาท 

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรดเกลาโปรด
กระหมอม  

3. ขาพระพุทธเจา 
4. ใตฝาพระบาท 

พระเจาวรวงศเธอ 
พระวรวงศเธอ(ทรงกรม) 

กราบทลู…ทรงทราบฝา
พระบาท 

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด 

1. เกลากระหมอม 
2. ฝาพระบาท 

พระวรวงศเธอ(มิไดทรง
กรม) 

ทูล…ทรงทราบฝาพระ
บาท 

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด 

1. เกลากระหมอม 
2. ฝาพระบาท 

หมอมเจา ทูล…ทรงทราบ แลวแตจะโปรด 3. กระหมอม/
กระหมอมฉัน 

4. ฝาพระบาท/ทาน 
 
กลวธิีในการเขยีนจดหมายใหสัมฤทธิผ์ล  

1. ควรเขียนขอความใหชัดเจน ตัวอักษรอานงาย   
2. ลายมือเรยีบรอย และมีระเบียบเรียบรอย  
3. ใชภาษาไทยถกูตองตามความหมาย  
4. ตองใชแบบฟอรมท่ีรับรองวาถกูตอง  
5. ใชถอยคําที่ตรงไปตรงมาในการเขียนจดหมายราชการ ธรุกิจ หรือกจิธรุะ ถาเปนจดหมายสวนตัว

ควรใชถอยคําทีสรางสรรค และรกัษามนษุยสัมพันธที่ดตีอกันไว  
มารยาทในการเขียนจดหมาย  

1. กระดาษเขียนจดหมายและซอง ตองสะอาดเรยีบรอย ใชสีสุภาพ  
2. ไมควรเขียนลวดลายหรือถอยคําไมจําเปนลงบนซอง  
3. ควรใชหมึกสีนํ้าเงินหรือสีดําเขียน  
4. อยาเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขไมชัดเจน  
5. ระวังรักษาเรื่องความสะอาด พยายามอยาขูด ลบ ขีด ฆา  
6. รักษาระเบยีบและแบบฉบบัของจดหมายโดยเครงครดั  
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7. ถาเปนจุดหมายธุรกจิหรือราชการ ควรสะกดช่ือ นามสกุล ยศ ตําแหนงหนาที่ใหถกูตอง   
8. ตองแสดงความสํารวมในการใชคําพูด  เพราะจดหมายเปนลายลกัษณอักษร  
9. ใชคําข้ึนตน ลงทาย และสรรพนามใหถกูตองเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล  
10. ควรพับใหเรยีบรอย บรรจุใสซองและจาหนาซองใหถูกตองชัดเจน 
 11. เม่ือผูรับไดรับจดหมายตองรีบตอบใหเร็วที่สุด  

  
บทท่ี 32 

การยอความ  
 การยอความเปนงานเขียนประเภทหน่ึงที่ตัดทอนขอความท่ียาวใหส้ันลงโดยรกัษาสาระสําคัญไว   
การยอความจะเปนเปน 2  สวนคือ  

1. ใจความ  คอื ขอความที่สําคัญ  
2. พลความ  คือ ขอความท่ีสําคัญรองลงไป  ทําหนาท่ีขยายความใหชัดเจนย่ิงข้ึน  

ใจความและพลความแบงออกเปน 3 ชนิด  
1.ขอเท็จจริง  คือ เรื่องราวหรือเหตุการณทีผู่สงสารนํามารายงานใหทราบตามที่ประสบพบเห็นมา 

โดยจะบอกสถานท่ีท่ีไหน  เม่ือไร  มีลักษณะอยางไร  มีปริมาณหรือขนาดเทาใด  ซ่ึงขอความจะเปน
ขอเท็จจรงิไดแคไหนข้ึนอยูกับขอมูลที่ไดรับวาเพียงพอหรือไม  

2. ขอคิดเห็น  คือขอความที่แสดงความนาเช่ือถือหรือแนวคิดหรือความรูสึกวาเห็นดวยหรือไม  
3. ขอความแสดงอารมณหรอืความรูสึก  เปนการแสดงอารมณหรือความรูสึกของผูสงสารวาเปน 

อยางไร เชน ดใีจ เสียใจ โศกเศรา ต่ืนเตน  ตกใจ หรือคร่าํครวญ เปนตน  
กระบวนการคิดในการยอความ  

1. วิเคราะหเรือ่งที่จะยอวาเปนงานเขียนชนิดใด  
2. ถาเปนบทความตองแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือขอความแสดงอารมณ  แตถาเปนนิยาย 

ตองพิจารณาเน้ือเรื่อง ฉาก  ตัวละครและเหตุการณตาง ๆ ในเรื่องวาเปนอยางไร  
3. พยายามตีความวาผูเขียนมีวัตถปุระสงคอยางไร  
4. จับใจความสําคัญของเร่ืองที่ได  โดยดูจากขอคิดเห็น ขอความรู หรอืขอแสดงความรูสึก  เปนตน  
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บทท่ี 33 
การเขียนประกาศ 

องคประกอบของประกาศ 
1.ช่ือหนวยงานหรือองคการท่ีออกประกาศ 
2.เรื่องท่ีประกาศ 
3.เนื้อความทีป่ระกาศใหทราบเชน เหตุผล ท่ีมาของประกาศ จุดประสงคหรือข้ันตอนการปฏิบัติ 

อยางละเอียดชัดเจน 
4.วัน เดือน ปท่ีประกาศ 
5.ลงนามผูประกาศ 

การเขียนประกาศอยางเปนทางการ 
  ประกอบดวย ผูออกประกาศ เรื่องที่ประกาศ เนื้อหาของประกาศ วันเดอืน ปที่ประกาศ และสุดทาย
ระบุช่ือหนวยงานท่ีประกาศโดยไมลงช่ือบุคคล 
การเขียนประกาศท่ีไมเปนทางการ 

ประกอบดวยหลักการเขียนดังน้ี 
1.จุดประสงคชัดเจน 
2.รายละเอียดที่จําเปน 
3.เขียนประโยคส้ัน  ใจความกะทัดรัด 

บทท่ี 34 
การอธิบาย  

การอธิบาย คือ การทําใหบุคคลอ่ืนเขาใจในความจริง ความสัมพันธ หรือปรากฏการณตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือเกดิจากปรากฏการณทางสังคม  
กลวธิีในการอธิบาย  

1. การอธิบายตามลําดับข้ัน  ใชในการอธิบายกระบวนการหรือกรรมวิธทีี่มีข้ันตอน   
2. การอธิบายโดยใชตัวอยาง  เปนการอธบิายหลักการหรือวธิีการหรือขอความรูทีย่ากในการเขาใจ  
3. การอธิบายโดยการเปรียบเทียบความเหมือนกันและตางกัน  เปนการอธิบายส่ิงทีแ่ปลกใหมหรอื 

ไมคุนเคยนํามาเปรยีบเทียบกับส่ิงท่ีคุนเคยมาแลวเพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นภาพพจนมากข้ึน  
4. การอธิบายโดยการช้ีสาเหตุและผลลพัธที่สัมพันธกนั  เปนการอธบิายเรื่องที่วิเคราะหไดวามี 

ความสัมพันธกันระหวางสาเหตุกับผลลพัธอยางไร  โดยผูอธิบายตองแสดงใหเห็นวาอะไรคือสาเหตุ  และ
อะไรคือผลลพัธ  สาเหตุและผลลัพธนั้นสัมพันธกันในลกัษณะใด   
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5. การอธิบายโดยใชการนิยาม  เปนการอธิบายคําศัพทท่ียากเพ่ือใหเขาใจความหมายและมีความเขา 
ใจในศัพทน้ัน ๆ ใหตรงกัน  วิธกีารคือ บอกไดวาส่ิงท่ีเรานิยามนัน้จัดอยูในประเภทใด  แตกตางจากส่ิงอื่น 
ๆ ที่อยูในประเภทเดียวกันอยางไร  หรืออาจจะยกตัวอยางประกอบเพือ่ใหเขาใจมากข้ึน   

6. การอธิบายโดยการกลาวซํ้าดวยถอยคําท่ีแปลกออกไป  คือ การกลาวซํ้าเพื่ออธิบายใหผูฟงหรือผู 
อานเขาใจขอความในประโยคแรก ๆ   

7. การใชโสตทัศนูปกรณ  การใชโสตทัศนปูกรณประกอบการอธิบายจะทําใหเกิดความเขาใจได 
งายและชัดเจนยิ่งข้ึน 

บทท่ี 35  
การบรรยายและพรรณนา  

ความหมายของการบรรยายและการพรรณนา  
การบรรยาย   

การบรรยาย คือ การกลาวถึงเหตุการณตอเน่ืองกัน  โดยช้ีใหเห็นฉากหรือสถานที่ทีเ่หตุการณ
เกิดข้ึน  สาเหตุในการเกิดเหตุการณ  สภาพแวดลอม  รวมท้ังบุคคลที่เกี่ยวของตลอดจนผลที่เกิดจาก
เหตุการณ  การบรรยายช้ีใหเห็นวาใคร  ทําอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยางไร  เพื่ออะไร  และผลท่ีเกิดข้ึนเปน
อยางไร   
การพรรณนา   

การพรรณนา คือ การใหรายละเอียดของสิง่ใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงอาจจะเปนบคุคล  วัตถุ  สถานที่  หรือ
อะไรก็ได  มักใชสํานวนภาษา  หรือหาวิธทีําใหผูอานเกดิอารมณรวมและเห็นภาพพจนในรายละเอียดอยาง
ชัดเจนย่ิงข้ึน  
กลวธิีในการบรรยาย   
  กลวิธใีนการบรรยายควรดลุพินิจในการเลอืกหัวขอ  เน้ือหา  และจุดประสงคที่สําคัญ  ที่จะบรรยาย
ใหผูอานฟงเกดิความสนใจและไดรับความรู  ความบนัเทงิตลอดจนความจรรโลงใจจากเรื่องท่ีอานได   
กลวธิีในการบรรยายมีดังน้ี    

1. บรรยายใหครบวา ใครทําอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  อยางไร  เพ่ืออะไร  
2. จัดลําดับเหตุการณตามลําดับของเวลาที่เปนจริง  โดยอาจจะใหตอนต่ืนเตนที่สุดหรือสําคัญท่ีสุด 

อยูในตอนจบของเรื่อง  
3. เลือกบรรยายเฉพาะเหตุการณท่ีสําคัญ   
4. บรรยายโดยสลับเหตุการณ  เพื่อใหเกิดความต่ืนเตนมีชีวิตชีวา   
5. เลือกใชวธิอ่ืีน ๆ แทรกในการบรรยาย เชน การถามคําถาม หรือแทรกบทพรรณนา  
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กลวธิีในการพรรณนา   
1. แยกองคประกอบออกเปนสวน ๆ แลวพรรณนาแตละสวนใหแจมแจง  
2. ช้ีลักษณะเดนของส่ิงท่ีจะพรรณนาน้ันใหได   
3. เลือกใชถอยคําที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดอารมณสะเทือนใจของผูอาน  โดยใชโวหารภาพพจนตาม 

ความเหมาะสม  
 

บทท่ี  36 
                                                           โวหารการเขียน 
โวหารท่ีใชในการเขียนรอยแกว รอยกรอง 
1. อธิบายโวหาร  มักใชวธิกีารใหนิยาม ช้ีแจงลําดับข้ันตอน ยกตวัอยาง เปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกตาง ช้ีสาเหตุและผลลพัธท่ีสัมพันธกัน กลาวซํ้าดวยถอยคําที่แปลกไป 
2.  บรรยายโวหาร  หมายถึง  การช้ีแจงหรอือธิบายเรื่องใหฟง  หรือเลาเรื่องเลา  เหตุการณ เรื่องราว   

ท้ังที่เปนเรื่องจริง  หรือเหตุการณที่คิดฝนข้ึนโดยละเอียด ตามลําดับ ของเหตุการณ อยางตรงไปตรงมา  
เพ่ือใหผูอานรูจักส่ิงเหลานั้นทุกแงทุกมุม และเปนการเลือกใชถอยคํางายๆ บรรยายไปตามเหตุการณ  หรือ
บอกเรื่องราวเปนลําดับ (ไมเนนรายละเอียดเหมือนพรรณนา)อันไดแก  การเลานิทาน  การบรรยายลักษณะ
สถานที่  ประวัติบุคคล ตํานาน หรือเกร็ดความรูตางๆ  เชน  

“สังคมไทยในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรม ท่ีผูคนมีการดํารงชีวิตอยูอยางงายๆ  ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา วัดจึงเปนศูนยรวมกจิกรรมของแตละหมูบาน มีพระสงฆเปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูทรง
คุณธรรมและความรู ชาวบานจึงนยิมนําบุตรหลานมาถวายเปนลูกศิษยจากลกัษณะเชนน้ีทําใหโอกาสใน
การศึกษาจํากดัอยูในหมูเด็กชายเทาน้ัน” 

 
3.  พรรณนาโวหาร  หมายถงึ  โวหารที่ใชถอยคําสํานวน มีการเลือกสรรคํามาสรางขอความเพ่ือ 

ถายทอดความรูสึก ส่ิงที่ไดพบเห็น ไดสัมผสั และอารมณประทับใจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง โดยจะแจกแจง
รายละเอียดดวยการใชคําขยายเพ่ือมุงเนนใหเห็นภาพและอาจมีโวหารอ่ืน( อุปมาโวหาร)รวมดวยทําใหเกิด
รส นานาประการไปสูผูรับสาร ใหเสมือนหนึ่งไดยนิ ไดรู และไดเห็นดวยตนเอง  การพรรณนา เปนวธิีการ
ท่ีจะชวยประมวลภาพของส่ิงตางๆ ที่มนษุยพบเห็นหรือ เปนส่ิงท่ีเกิดจากมโนภาพตามความคิดความคํานึง 
และสืบตอภาพประทับใจเหลานั้นไวได    เชน 

“ ฝนตกราวฟารั่ว ทะเลมัวมีแตฝาสีขาวๆ หอหุม ฤดูเดือนมรสุม ทั้งที่กลางวัน อยางนี้กม็องมืน
หมนมัว  ดูคลายกับวากลางคืนยังไมอยากจะจากไป คลื่นยักษกระทบฝง สาดฝอยน้ํากระจาย รดบาน
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ชายทะเลแขงกับสายฝน ผมแลลอดชองแตกตามฝาบานออกไป  เห็นแสงไฟวอมแวมดั่งแสงดาวรบิหรี่ ลอย
อางวางวังเวงอยูระหวางทะเลมืด แลวกล็ับหายไปดวยคลืน่ยักษบดบังราวกับดาวรวงหา….” 

4.    สาธกโวหาร  มีการยกตัวอยางประกอบอาจเปนถอยคํา ขอความ สุภาษิต หรือเปนเรื่องราวก็ได 
5.    เทศนาโวหาร  หมายถึง  การเขียนท่ีมีเนื้อความเชิงส่ังสอน ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต มัก

เกี่ยวกับคติทางศาสนา ทําใหผูอานเห็นดวย ซ่ึงสวนมากจะเปนผูใหญ  มีลกัษณะคลายกับการใหโอวาท   
เชน  

 “การแตงการของวัยรุนสมัยนี้ เปนท่ีรูกันดวีาลอแหลมเหลือเกนิ โชวสะดือบาง เอวลอยบาง สาย
เดี่ยว  หรือบางครั้งก็เปนเกาะอก บาง ดแูลวนาใจหาย หวนกลับมาคิดถึงลกูตัวเอง ซ่ึงถาทําแบบน้ันเราคง
ตองขาดใจตายแนนอน  ซ่ึงในวยัน้ีควรจะแตงตัวท่ีรัดกมุและเรียบรอย เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ….” 

6.   อุปมาโวหาร  หมายถงึ การเขียนทีมี่การเปรยีบเทยีบเพ่ือใหเห็นชัดย่ิงข้ึน  เปนการเปรียบส่ิง 
สอง ส่ิง  เชน 

 “  ครู คือ ผูที่คอยส่ังสอนและใหวิชาความรูแกนักเรยีน และลกูศิษย ดวยความรกัและความเปนหวง 
ผูที่จะสามารถเปนครูไดน้ันจะตองมีใจรกัในการส่ังสอนศิษยดวยความจริงใจไมใชแคสอนพอผานๆ แต
เปนการมอบส่ิงท่ีดีใหกับนักเรียน ฉะนั้นผูท่ีมาสอนเพื่อใหผานไปวนัๆ และส้ินเดือนก็คอยรับเงินเดอืนนั้น
ถือวาเปนครูทีไ่มใชครโูดยจติวิญญาณ และครูมีหนาท่ีมากมายและตองเปนผูทีใ่ฝรูอยูตลอดเวลา สรางสรรค
งานตางๆเพื่อการเรยีนรูของเด็กนกัเรียน ตัวอยางเชน  ผูท่ีไดเปนครแูมแบบนัน้ จะเห็นไดวาทานท้ังหลาย
เหลานั้นมีความขยันหม่ันเพียรและสามารถเปนตนแบบใหกับครูทานอื่นไดเปนอยางดี…” 

 
บทท่ี 37 

บทรอยกรองประเภทตางๆ 
ท่ี ชนิด จํานวนคํา 

ตอบท 
จํานวนคําตอวรรค-
ลักษณะการเรยีงคํา 

การบังคับ 
สําคัญ 

1 กาพยสุรางนางค 28 28 4*7 สัมผัส 
2 กาพยยานี 11 22 5-6-5-6 สัมผัส 
3 อินทรวิเชียรฉันท 11 22 5-6-5-6 คร-ุลหุ 
4 โคลงสองสุภาพ 14+2 5-5-4-(2) เอก-โท 
5 โคลงสามสุภาพ 19+2 5-5-5-4-(2) เอก-โท 
6 โคลงส่ีสุภาพ 30+2+2 5-2-(2)*3,5-4 เอก-โท 
7 กาพยฉบัง 16 16 6-4-6 วรรณยุกตปลายวรรค 
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8 กลอนสุภาพ 32 8-8-8-8 สัมผัส/วรรณยุกต 

9 วสันตดลิกฉันท 14 28 8-6-8-6 คร-ุลหุ 
10 รายสุภาพ ไมจํากัด 5 วรรณยุกตปลายวรรค 

 
จํานวนคําและการแบงวรรคของฉนัทประเภทตางๆ 

ท่ี ชื่อฉันท ประเภท การแบงวรรค 
1 สัททุลวิกกีฬิตฉันท 19 3/3/2/4-2/3-2 
2 วสันตดลิกฉันท 14 (2/2/4-3/3)X2 
3 กาพยฉบัง 16 2/2/2-2/2-2/2/2 
4 อุปชาติฉันท*** 11 (2/3-3/3)X2 
5 อีทิสังฉันท 20 3/2/4-2/2/4-3 
6 อินทรวิเชียรฉันท 11 (2/3-3/3)X2 
7 วิชชุมมาลาฉันท 8 (2/2-2/2)X4 
8 อินทรวงศฉันท 12 (2/3-3/4)X2 
9 ภุชงคประยาตฉันท 12 (3/3-3/3)X2 

10 มาณวกฉันท 8 (1/3-1/3)X4 
11 อุเปนทรวิเชียรฉันท 11 (2/3-3/3)X2 
12 สัทธราฉันท 21 2/2/3-3/4-1/3-3 
13 อุปฏฐิตาฉันท 11 (2/3-3/3)X2 
14 สุรางคนางคฉันท 28 (2/2)X7 
15 โตฏกฉันท 12 (3/3-3/3)X2 
16 จิตรปทาฉันท 8 (2/2-2/2)X4 
17 วังสัฏฐฉันท 12 (2/3-3/4)X2 
18 มาลินีฉันท 15 3/3/2-1/3-3 

3/2/3-1/3/3 
19 สาลินีฉันท 11 (2/3-3/3)X2 
20 กมลฉันท 12 (3/3-3/3)X2 
***อินทรวิเชียรฉันท(บาทที่ 2,3)+อุเปนทรวิเชียรฉันท(บาทท่ี 1,4)-ตองแตงอยางนอย 2 บท 
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บทท่ี 38 
ความงามในภาษา  

 ความงามของภาษาประกอบดวยเสียงอันไพเราะและความหมายที่งดงาม   คําประพันธที่ดี
ประกอบดวยอลังการ คือ ใชภาษาถูกตองตามกฎเกณฑ มีการแตงภาษาท่ีดี  เพ่ือใหผูฟงและผูอานสามารถ
มองเห็นภาพชัดเจน  และมีโศภา คือ การใชถอยคําดี มีเสียงไพเราะและมีความหมายที่สมบูรณ   
ถอยคาํ เสียง และความหมาย  
1. ถอยคาํ   
 นักประพันธเลือกใชถอยคําท่ีส่ือความหมายใหผูอานเกดิความรูสึกนกึคิด จินตนาการ และเขาใจ
ตรงกับผูเขียนภาษาไทยมีถอยคําท่ีแสดงความงามของภาษา  ดังน้ี  

1. คําที่สะทอนลักษณะเฉพาะของส่ิงนั้น  เชน แตงตัวเปนกาคาบพริก 
2. กลุมคําท่ีสัมผัสคลองจอง  
4. คําไวพจน  
5. คํามูลส่ีพยางคที่พยางคที่ 1 และ 3 เปนเสียงส้ันเบา  
6. คําซอนที่ขยายคําอ่ืนแลวใหความหมายเดนชัด  

 ถอยคําที่จะกอใหเกิดความงามในภาษาน้ัน  จะตองเปนคําที่มีเสียงไพเราะ  สะทอนใหเห็นภาพ
ชัดเจน มีอรรถ คือ มีความหมายแจมแจง  และเรียบเรยีงใหมีเสียงสัมผัสกันด ี  
2. เสียง  
 เสียงที่ทําใหเกิดความงามในภาษาไทย มี 3 ลักษณะ คือ  

1. เสียงวรรณยุกต   คําประพันธประเภทโคลงและราย  นักประพนัธนยิมใชการบังคับการใช 
วรรณยกุตเอก โท เพื่อใหมีทวงทํานองอันไพเราะ 

2. เสียงสัมผัส   คือเสียงที่คลองจองกัน มีทัง้สัมผัสสระและอักษร   
3. เสียงหนักเบา  ในการอานรอยแกวผูทีอ่านจะรูจักทอดเสียง เนนเสียงหนักและเสียงเบาเปน 

ทวงทํานองในบางคํา  ทําใหผูฟงเขาถึงรสไพเราะของงานประพันธ  ในประเภทรอยกรองมีบังคับเสียงหนัก
เบา(ครุ-ลหุ) ในงานประพนัธประเภทฉันท   
3. ความหมาย  
 ความหมายของขอความหรือถอยคําเปนส่ือท่ีดีที่จะชวยใหผูอานเขาถึงความงามของภาษา  
ความหมายของขอความจะชัดเจนย่ิงข้ึนเม่ือถอยคํานัน้มีบริบท  ถอยคําเดียวกันถาอยูในบริบทตางกันจะให
ความหมายตางกันไปดวย  บางครั้งผูแตงไดแทรกความหมายของสารไวในเรื่องที่แตง  ชวนใหผูอานไดขบ
คิดและตีความ ทําใหออกรสในการอานและไดเห็นความงามของภาษายิ่งข้ึน  
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การเรียบเรียงถอยคาํแบบรอยแกว    มีลักษณะดังนี้  
 1. เรยีงคําขยายไวหลังคําที่ถกูขยาย   
 2. เวนวรรคตอนใหถูกตองจะชวยส่ือความหมายไดชัดเจน  
 3. เรยีงคําใหดลุของเสียงและความหมาย   
การเรียบเรียงถอยคาํแบบรอยกรอง  
 1. ใชถอยคําที่ใหความรูสึกและมองเห็นภาพชัดเจนตรงกบัจินตนาการของผูประพนัธ  
 2. ใชถอยคําที่มีเสียงและจังหวะดุจดนตร ี
 3. เสนอสารท่ีใหความคิดนกึถึงอันลึกซ้ึง  
 4. ใชถอยคําบรรยายหรือพรรณนาเพ่ือใหเกิดความสะเทือนอารมณ   
ศิลปะของการประพันธ   
1. การสรรคาํ  
 การสรรคํา คือ การเลือกใชคําใหส่ือความคิด ความเขาใจ ความรูสึก และไดอารมณตรงตามความ
ตองการของผูเขียน   ซ่ึงมีลกัษณะดังนี้  

1. เลือกใชคําใหถูกตองตรงตามความหมายท่ีตองการ  
2. เลือกใชคําใหเหมาะแกเนือ้เรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง  
3. เลือกใชคําใหเหมาะแกลกัษณะของงานประพันธ  
4. เลือกใชคําไวพจน(คําที่เขียนตางกนั แตมีความหมายเหมือนกัน)ใหตรงความหมายท่ีตองการ   
5. เลือกคําโดยคํานึงถึงเสียง  
 - คําเลยีนเสียงธรรมชาติ  
 - คําที่เลนเสียงวรรณยกุต  
 - คําที่เลนเสียงสัมผัส  
 - คําที่เลนเสียงหนักเบา  
 - คําที่พองรูป พองเสียงและคําซํ้า   

2. ความงามวรรณศิลป 
1. สัมผัสอักษร สัมผัสสระ(คําคลองจอง)  และสัมผัสวรรณยกุต 
2. จินตภาพ (ภาพ/เคลื่อนไหว/เสียง/แสง) 
3. การใชคําที่มีเสียงและจังหวะดุจดนตรี(สรรแตหาญสารตัวเห้ียม) 
4. การเลนคํา   การซํ้าคํา 
5. การดุลเสียงและดุลความหมาย 
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กวีโวหารและสํานวนโวหาร   
 กวโีวหาร มักใชกับรอยกรอง  สวนสํานวนโวหาร  ใชกับรอยแกว  ซ่ึงกวีจะใชกวโีวหารและ
สํานวนโวหารเพ่ือสรางภาพจากจินตนาการหรือใหความรูสึกของบุคคลตามที่บุคคลนั้นตองการ  หรือที่
เรยีกวาการใชโวหารภาพพจน   ซ่ึงมีหลายวิธดีังตอไปน้ี  

1. การเปรยีบเทียบหรืออุปมาอุปไมย  
 อุปมา  คือการเปรยีบส่ิงหนึ่งวาเหมือนอีกส่ิงหน่ึง  
 อุปไมย  คือ การเปรียบเทียบส่ิงเปนอีกส่ิงหนึ่ง  
***คําชี้บง- พาง เพ้ียง เพียง ราว ราวกับ ดจุ ประดจุ หนึง่ ประหนึ่ง เฉก เชน เทียบ เทียม เท้ียร กล 
 วิยะ ประเลห*** 
2. อุปลักษณ คือการเปรยีบส่ิงหนึ่งเปนอีกส่ิงหน่ึง โดยเทียบคุณสมบติัของส่ิงที่นํามาเปรียบกัน 
( มักใช เปน เทา คือ แตสามารถละได) 
3. บุคลาธษิฐาน/บุคคลวัต/บุคคลสมมุติ คือ การสมมติส่ิงตาง ๆ ใหมีกริยิาอาการเหมือนมนุษย   
4. สัญลักษณ คือ การใหส่ิงหนึ่งใชแทนอีกส่ิงหนึ่งโดยเปนที่เขาใจของสังคมทั่วไป 
5. นามนัย คือการเปรยีบเทยีบโดยนําลักษณะเดนมาครอบคลุมหรือเปนตัวแทนของทั้งหมด เชน 
เมืองโสม(เกาหลี) ***จะตองเอา sub set มาเปนตัวแทนของสิ่งท้ังหมด*** 
6.    สัทพจน คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ 
7.    อัพภาส คือการกรอนเสียงคําซํ้าพยางคหนาใหเปนเสียง อะ 
8. ปฏิพากย คือ ถอยคําหรือความคิดที่ขัดแยงกัน  แตนํามาใชรวมกันเพื่อแสดงใหเห็นความ

กลมกลนืของส่ิงใดส่ิงหนึ่งในสภาพตาง ๆ กัน  เพื่อใหเกดิความรูสึกหรือลกึซ้ึง สะเทือน
อารมณ   

9. อธิพจนหรืออติพจน  คือ การกลาวเกินจริง เพื่อเนนความรูสึก ทําใหเกดิความแปลกและ
เรยีกรองความสนใจไดดี  

10. อุปมานิทัศน คือ การยกเรื่องราวหรือนิทานเรื่องยาวๆมาเปรยีบเทียบ 
11. ปฏิรูปพจน คือ การนําเรื่องราว เหตุการณ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่รูจักกันดีมาเปรียบเทียบ

หรืออางถึงเพือ่ใหผูอานเขาใจไดมากย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 39 
คุณคาของงานประพันธ  

ความหมายของงานประพันธ  
 งานประพันธเปนงานสรางสรรคของมนุษยที่ไดเขียนข้ึนอาจเปนลายลกัษณอักษรหรอืไมก็ได  โดย
คัดเลือกถอยคําท่ีสละสลวยไพเราะมารวมเปนเรื่องราวข้ึน  อาจจะสรางสรรคข้ึนแบบรอยแกวหรอืรอย
กรองก็ไดแลวแตความเหมาะสมและความตองการของผูเขียนเอง  
องคประกอบของงานประพนัธ   
 งานประพันธท่ีมีเนื้อหาและรูปแบบท่ีเหมาะสมกันจะจัดเปนประเภท  "วรรณคดี"  หรือถาเรื่องใด
ไมถึงข้ึนวรรณคดีกจ็ะจดัเปนประเภท "วรรณกรรม"  ซ่ึงองคประกอบของงานประพนัธประกอบดวย  

1. เนื้อหา  หมายถึง เรื่องราวที่ผูประพันธแตงข้ึนจากจนิตนาการ โลกทศัน  ประสบการณ  หรือจาก 
ความรูสึกของผูประพนัธเอง  รวมถึงสารทีผู่ประพันธตองการสงใหผูอาน 

2. รูปแบบ   หมายถึง ลักษณะรวมของประเภทงานประพนัธทีผู่แตงใช  อาจเปนรอยแกว ซ่ึงเปนทั้ง 
สารคดี เชน บทความ จดหมายเหตุ และบันเทิงคดี ไดแก นวนิยาย นทิาน   หรืออาจเปนรอยกรอง เชน 
นิราศ  โคลง คําฉันท ลลิิต  
คุณคาของงานประพนัธ   

คุณคาดานวรรณศิลป   คือคุณคางานประพันธดานการแตง  ซ่ึงผูประพันธควรเลือกรูปแบบที่
สอดคลองกับเนื้อหา  มีกลวธิีการแตงทีน่าสนใจ การใชถอยคําที่ไพเราะสละสลวย และใหอารมณสะเทือน
ใจแกผูอาน  รวมทั้งใหความบันเทิงและความคิดสรางสรรคดวย  ถาหากเปนเรื่องส้ันหรือนวนิยายควรมี
ลักษณะดังนี้  

1. แกนเรื่องตองสัมพันธกับโครงเรื่องและตัวละครในเรือ่ง  
2. มีกลวิธกีารประพันธท่ีแปลกและนาสนใจ  
3. ในเรื่องควรมีจุดขัดแยงทีก่อใหเกิดอารมณสะเทือนใจ  
4. ภาษาที่ใชควรสละสลวยและสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจน  
5. คําพูดควรเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของตัวละครในเรื่อง  
6. ใหสารที่มีความคิดสรางสรรคเกีย่วกับชีวิตและสังคม  
คุณคาดานสังคม    งานประพันธท่ีสะทอนชีวิต  ความเปนอยู คานิยม วัฒนธรรมและจริยธรรมของ

คนในสังคม  รวมท้ังมีสวนชวยจรรโลงใจหรือพัฒนาสังคม  จัดเปนงานประพันธทีด่ีและมีคุณคาควรแกการ
ยกยอง   
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การพจิารณาวรรณกรรม   ม ี2  ดานคอื 
1. คุณคาดานวรรณศิลป 
2. คุณคาดานสังคม 

คุณคาดานวรรณศิลป  ประกอบดวย     
1.  การใชถอยคําใหงดงาม – คําคลองจอง คําไวพจน คําอัพภาส เลนคํา ซํ้าคํา เสียงสูงตํ่า มีจังหวะ สัมผัส

สระ อักษร วรรณยุกต ศ เขาลิลิต ความหมายนัยตรง/ประหวัด ปฏิพากย(การกลาวความตรงกันขามกนั)
นาฏการ(เคลื่อนไหว) 

2. การสรางจินตภาพ(แสง สี เสียง ความเคลือ่นไหว)และอารมณดวยการใชโวหารบรรยาย พรรณนา 
อธิบาย อภิปราย กอใหเกดิอารมณสะเทือนใจ ความหวงั ความสุข ฯลฯ 

3. การใชโวหารภาพพจน (ดูหัวขอกวโีวหาร)  
4. ถาเปนโคลงส่ีสุภาพอาจมีการใชคําตายแทนคําเอกใหดูทีตํ่าแหนงคําเอกท้ังหมดวาใชคําตายกี่ทีถ่าใช

ท้ังหมดก็ใช 
ประเภทของกลบท 
      ผูรูไดแบงกลบทออกเปน 2 ประเภท  คือ  กลบท  และกลอักษรพรอมกับอธิบายความหมายไวดังนี ้
     กลบทไดแก  คําประพันธทีมี่ลักษณะพิเศษไปกวาตามปกติ  เชนใหมี  สัมผัสอักษร  สัมผัสสระ    
อาจวางเรียงอักษรใหนอกเหนือไปกวากฎเกณฑของฉันทลักษณ  อยางเชน  กลอนกลบทกบเตนตอยหอย  
โคลงกลบทกนินอนเก็บบัว  กลบทน้ีสวนมากแตงเปนกลอน 
     กลอักษรไกแกคําประภณัฑที่แตงใหซอนเง่ือน  วางรูปใหตางไปจากคณะ ตองรูวิธีอานถึงจะอาน
ไดถกูตองตามลักษณะของคําประภณัฑนัน้ๆ  เชน  กลอนกลอักษรคมในฝก  โคลงกลอักษรชางประสานงา   
กลอักษรนีโ้ดยมากพบท่ีแตงเปนโคลงเปนสวนมาก 
          สรุปไดวา  กลบท  แบงออกเปน 2  ประเภท  คือ กลบท  และ  กลอักษร  โดยกลบทหมายถึง  คํา
ประพันธท่ียังคงวางรูปแบบใหเห็นวาเปน  ราย  โคลง  กาพย   ฉันท   กลอนแตจะทําใหแปลกไปจากเดิม
ดวยการเลนสัมผัสสระ  สัมผัสอักษร  เลนรูปสระ   รูปพยัญชนะ  รูปและเสียงวรรณยุกต  เลนคํา   เลนวลี  
คําครุ  คําลหุ  คําตาย  และเลนมาตราดวยตัวสะกด  สวนกลอักษรน้ัน  หมายถึงคําประภณัฑท่ีแตงใหซอน
เง่ือน    โดยการวางพยญัชนะสลับท่ี 
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กลบทท่ีมักออกขอสอบ 
1. กบเตนตอยหอย  - หน่ึงวรรคมี 9 คํา เสียงพยัญชนะตน คําที่ 1-2-3  ซํ้ากับ คําท่ี 4-5-6 สัมผัสกัน

ระหวางคําท่ี 3และ 4 เขียนไดเปน กขค/กขค/000  (กลอน) รายจะเปนแบบ กขค/กขค คําที่3และ4 
สัมผัสกัน เชน สรรแตหาญสารตัวเห้ียม 

2. ละลอกแกวกระทบฝง – คลายกบเตนตอยหอย แตสัมผัสกนัระหวางคําท่ี 3 และ 5 (กลอน) 
3. กบเตนสลกัเพชร – เสียงพยัญชนะตนคําที ่1-2-3  4-5-6 และ 7-8-9 เสียงเดยีวกัน สัมผัสระหวาง คํา

ที่ 3 - 4  และ 6-7  เขียนไดเปน กขค/กขค/กขค (กลอน) รายจะเปนแบบ กขค/กขค  คําท่ี3และ5
สัมผัสกัน เชน แลนโจมทัพไลจับทัน 

4. กบเตนสามตอน – วรรคหนึ่งมี 6 คํา  เสียงพยัญชนะตนคําที่ 1-2  3-4  5-6  เสียงเดยีวกนั เขียนได
เปน กข/กข/กข   

5. นาคบริพนัธ – สองคําสุดทายวรรคแรกมาขึ้นตนเปนสองคําแรกของวรรคตอมา โดยใชคําแรกและ
เปลี่ยนคําที่สองแตใหคงเสียงพยัญชนะตนเดิมไว  000/000/0กข     กข0/000/000เชน 0000000
สุวรรณรัตน  สุวรรณรถ000000  

6. ยัติภังค – ครึ่งคําขางหนาอยูวรรคแรก ครึ่งคําขางหลังอยูวรรคถัดมา เขียนได เปน            
000/000/00ก- ข00/000/000  

7. สะบัดสะบิ้ง – 4 คําทายมี 2คู คําท่ี 1 และ 3 เปนคําเดยีวกนั เขียนไดเปน 000/000/กขกค 
 
สัมผัสสระ 

1. เคียง – สระเดยีวกันเรียงกันสองคํา เชน เดอืนสิบเอ็ดเสรจ็ธุระพระวสา 
2. เทียบเคียง – สระเดียวกนัเรียงกันสามคํา เชน ถารกันกัมกัหนายคลายอิเหนา 
3. ทบเคียง – สองสระเรยีงกันสระละสองคํา เชน จึงแยมเย้ือนเอือ้นโอษฐโปรดประภาษ 
4. เทียมแอก – สระเดียวกนัมีคาํอื่นค่ันกลาง อยูปลายวรรค เชน ดูประเทืองเรืองแสงทองสาดสอง  
5. แทรกเคียง – คลายขอ 4 แตอยูตนหรือกลางวรรค เชน ขยํ้าเข้ียวขบปากดังนาคเปน 
6. แทรกแอก – คลายขอ 5 แตมีคําค่ันสองคํา เชน เราขอบใจจะเลี้ยงใหเท่ียงธรรม 

สัมผัสอกัษร 
1. คู - พยัญชนะตนเสียงเดียวกนัเรยีงกนัสองคํา เชน จนลืมตัวมวัหมองเพราะตองตา 
2. เทียบคู – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันเรยีงกนัสามคํา เชน เขาวาไวหวานนักก็มักรา 
3. เทียบรถ – พยญัชนะตนเสียงเดียวกันเรยีงกันส่ีคํา เชน เสียงจิ้งหรีดหวดีแวววิเวกใจ 
4. เทียมรถ – พยญัชนะตนเสียงเดียวกันเรยีงกันหาคํา เชน ยามกระสอบกรอบแกรกกระไกรกรกิ 
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5. ทบคู – พยญัชนะตนเสียงเดยีวกันเรียงกันเปนสองคู เชน ขอหมายม่ันบญุเบื้องบรุพา 
6. แทรกคู – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันมีคําอ่ืนหนึ่งคําคั่นกลาง เชน ดังปาชาพงชัฏสงดัคน 
7. แทรกรถ – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันมีคําอ่ืนสองคําค่ันกลาง เชน ถึงคลองขวางบางจากย่ิงตรม

จิต 
คุณคาดานสังคม  ประกอบดวย 

1. การสะทอนสภาพสังคมในสมัยนั้น ไมวาจะเปน  เครื่องแตงกาย  บานเรือน   ภาษาและถอยคํา 
ท่ีใช วัฒนธรรมประเพณี  เปนตน 

2. แนวคิด  ความเช่ือ และคานิยม (ที่มักปรากฏในวรรณคดไีทย) ไดแก 
- ไสยศาสตร  โชคลาง ความฝน ภูตผ ีเวทมนตรคาถา 
- พุทธศาสนา กรรม  เทวดา สวรรค นรก 
- จารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม 
- ความกตัญู การตอบแทนคุณ 
- อํานาจของพระมหากษัตริย 

3. ขอคิดที่ไดรับจากเรื่อง 
 
ทฤษฎีการวจิารณวรรณกรรม 

1. การวิจารณตามแนวศีลธรรมและคติคําสอน 
2. การวิจารณตามแนวประวัติศาสตรและชีวประวัต ิ
3. การวิจารณตามแนวรูปแบบนิยม 
4. การวิจารณตามแนวมารกซิสต 
5. การวิจารณตามแนวจิตวเิคราะห 
6. การวิจารณตามแนวตํานาน 
 

แนวการวิจารณเรือ่งส้ัน 
1. ช่ือเรื่อง 
2. โครงเรื่อง 
3. ฉาก 
4. ตัวละคร 
5. บทสนทนา 

6. แกนเรื่อง 
7. กลวิธกีารนําเสนอเรื่อง 
8. การเปดเรื่อง และการปดเรื่อง 
9. การดําเนินเรื่อง 
10. ทวงทํานองและลลีาของเรื่องส้ัน 
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ลกัษณะเรือ่งส้ันท่ีด ี
1. ตองมีแกนเรื่องเพียงหนึ่งเดยีว 
2. ตองมีตัวละครสําคัญในการเดินเรื่องเพยีงตัวเดยีว  ตัวละครประกอบอ่ืนๆไมควรเกนิ 5 ตัว 
3. มีการผูกเคาเรือ่งทําใหผูอานอยากรูวาจะเกดิอะไรตอไป 
4. ตองมีเน้ือความแนน ไมใชบท,คําพูด,กริยาอาการฟุมเฟอย ใชคํานอยแตไดใจความมาก 
5. วางแนวเรื่องโดยถือตัวละครเปนใหญ ใหพฤติกรรมเกดิมาจากตัวละคร 
6. เม่ือผูอานอานจบแลวควรไดรับรสหรืออารมณอยางใดอยางหน่ึง 
 

ลกัษณะเรือ่งส้ันท่ีดีตามลกัษณะโครงสรางของเรือ่ง 
1. ช่ือเรื่อง 

- ชวนใหผูอานสนใจที่จะติดตาม 
- เปนช่ือท่ีแปลก ทาทาย มีความนาสนใจ 
- สัมพันธกับแกนเรื่อง ครอบคลุมเน้ือหา 

2. โครงเรื่อง 
- ประกอบดวยปญหาขอขัดแยง  หรือมีขอคิดที่นาสนใจ 
- มีกลวิธใีนการลําดับเรื่องใหเขาใจไดกระจาง  
- การเปด/ปดเรือ่งนาประทับใจ 
- สรางความสนใจใครรูตอไป   ไมมีเหตุบังเอิญ 
- ความสัมพันธระหวางเหตุการณตางๆเกี่ยวเนื่องกันอยางมีเอกภาพ 
- ช้ีใหผูอานไดเห็นโลกหรือสังคมอยางกวางขวางลกึซ้ึง 

3. ฉาก 
- มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง 
- พรรณนาไดเห็นภาพ  ช้ีชวนใหผูอานเกิดอารมณคลอยตาม 

4. ตัวละคร 
- อุปนิสัยสมจรงิกับพฤติกรรม  -     การพูดจาเหมาะสมกับวยั 

5. แกนเรื่อง 
- ควบคุมเรื่องราวใหอยูภายในส่ิงท่ีตองการนําเสนอ 
- ผูอานสามารถสรุปความคิดรวบยอดออกมาไดตรงตามที่ตองการเสนอ 
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แนวการวิจารณกวีนพินธ 
1. รูปแบบ (ฉันทลักษณ) 
2. เน้ือหา (สารท่ีกวีตองการนําเสนอ) 
3. ภาษา ( เสียง คํา ความหมาย สัมผัส จังหวะลีลา โวหาร ) 
4. กลวิธกีารนําเสนอ (ทําอยางไรใหเรื่องดําเนินไปและบรรลจุุดมุงหมายของผูเขียน) 
5. แนวคิดสําคัญของเรื่อง 

 
ขนบทางวรรณกรรม 

1. ขนบในการแตง (ขอกําหนดของคําประพนัธแตละประเภท) 
2. ขนบคําประณามพจนและการลงทาย 

คําประณามพจน 
- ส่ิงศักดิ์สิทธิ ์
- พระมหากษัตริย 

       การลงทาย 
- ผูแตง 
- ผูบันทึก 
- วัน เวลาทีแ่ตง 
- สาเหตุท่ีแตง 

- ใหพร 
- ขอพร/ความประสงคของกว ี
- (ชาดก) ใครกลับชาติมาเกิดเปนใคร/อะไรบาง 
- ออกตัวใหชวยแกไขผลงาน 

3. ขนบการพรรณนาความ 
1. เสาวรจนี – บทชมโฉม  ชมธรรมชาติ 
2. บทสระสรงทรงเคร่ือง 
3. บทชมบานชมเมือง 
4. บทนารีปราโมทย – เกี้ยวพาราสี / เขาพระเขานาง 
5. บทอัศจรรย 

4. ขนบดานแนวเรื่อง 
5. ขนบดานแบบฉบับของตัวเอก 
6. ขนบดานการเลียนแบบ (ประดิษฐกรรมเสริมแบบ VS ประดิษฐกรรมนฤมิตร) 
7. ขนบนิยมอารมณหรรษา 

* กวียานุโลม (Poetic License) - กวีสามารถเลือกใชคําไดตามใจเพ่ือเอือ้ตอสัมผัสหรอืจํานวนคําในวรรค* 
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แนวคิด  คานิยมและ น้าํเสียง ในงานประพันธ  
แนวคิด   คือ  ความคิดที่สําคัญที่เปนแนวในการผกูเรื่อง หรือความคิดอ่ืน ๆ ที่สอดแทรกไวในเรื่องน้ัน ๆ  
คานิยม  คือ ความรูสึก ความคิด ความเช่ือ หรือความเช่ือม่ันของมนุษยตอส่ิงหน่ึงส่ิงใด  และยึดถือปฏิบัติ
ในเรื่องตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต   ซ่ึงมีความหมายหรือมีความสําคัญตอตนเอง หรอืกลุมของตน   
นํ้าเสียงหรอือารมณท่ีแฝงในคําประพันธ 
 คร่ําครวญ  - พูดแสดงความโศกเศราเสียใจ 
 ชมเชย  - กลาวแสดงความพอใจความดีความสามารถของผูนอย 
 ยกยอ  - ชมความดีความสามารถเพ่ือใหพอใจ 
 สรรเสรญิ - คิดหรือกลาวถึงอยางยกยอง 
 วากลาว  - วาผูนอยเพื่อใหปรับปรุงตน 
 กนโคตร - ขุดโคตรข้ึนมาดา 
 บริภาษ  -วาผูอ่ืนทําผิดและใชถอยคํารุนแรง 
 ตัดพอ  - ตอวาดวยความนอยใจ 
 ตําหนิ  - วากลาวผูฟงกระทําการบกพรอง 
 ประชด  - แกลงพูดหรอืทําตรงกนัขามกับใจเพาะความไมพอใจ 
 เสียดสี  - วาโดยไมกลาวถึงตรงๆ 
 กระทบกระเทยีบ – เปรียบเปรยใหกระทบถึง 
 เหน็บแนม - พูดสะกิดถึงสวนที่ไมด ี
 แดกดัน  - กลาวตรงามกับความจริงซ่ึงไมด ี
 เยาะเยย  - นําขอผดิพลาดหรือขอบกพรองของอีกฝายหนึ่งมากลาวใหเปนที่ขบขัน 
 วิงวอน  - พยายามขอรองใหเขาเห็นใจสงสารยอมทําตาม 
 ชักชวน  - บอกใหปฏิบติัตามสวนตนจะรวมปฏิบัติหรือไมก็ได 
 เชิญชวน - ชักจูงใหทําตามดวยความสุภาพ 
 เช้ือเชิญ  - เชิญใหทําอยางหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอผูทําเอง 
 แนะนํา  - บอกในฐานะท่ีมีความรูหรอืประสบการณวาควรทําหรอืปฏิบัติอยางไร 
 ช้ีแนะ  - บอกวาควรทําอยางไร 
 ตักเตือน  - ส่ังสอนใหรูหรือสํานึกในความผดิพลาดหรือในขอบกพรอง 
 ประณาม - กลาววากระทําความผดิที่รายแรงหรือมีความประพฤติที่เสียหายมาก 
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บทนมัสการมาตาปตุคณุและอาจาริยคณุ และคุณานุคุณ 
ผูแตง  :  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอย  อาจารยางกรู) 
 พระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอย  อาจารยางกรู)  เปนชาวจังหวดัฉะเชิงเทรา  เกิดเม่ือวนัที่  5  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2365  เคยบวชเปนเณรและพระภกิษุท่ีวัดสระเกศ  ศึกษาภาษาไทย  หนังสือขอมและภาษา
บาลี  สอบพระปรยัิติธรรมไดเปรยีญ  7  ประโยค  ไดเขารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 4  ไดเลื่อนบรรดาศักดิ์
ข้ึนเรื่อย ๆ  ในสมัยรัชกาลที่  5  ไดเปนสารประเสริฐพระยาศรภีูมิปรีชา  เจากรมพระอาลกัษณ  และพระยา
ศรีสุนทรโวหาร  ไดเปนครูสอนภาษาไทยในกรมพระอาลักษณ  เปนอาจารยใหญโรงเรยีนหลวงใน
พระบรมมหาราชวัง  และไดเปนพระอาจารยถวายพระอักษรแกพระเจาลูกยาเธอดวย  พระยาศรีสุนทร
โวหารถึงแกอนิจกรรมเม่ือ  พ.ศ.  2384 
 พระราชวรวงศเธอ  กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  ทรงยกยองวา  พระยาศรสุีนทรโวหาร  เปน  “ศาลฎีกา
ในเรื่องหนังสือไทย เม่ือตัดสินวากระไร  ก็เปนคําพิพากษาสุดทาย  ควรจะเถยีงวากระไรอีกก็ฟงไมข้ึนใน
สมัยนั้น” 

ผลงานท่ีสําคัญของทานมีหลายเรื่อง  เชน  แบบเรยีนภาษาไทย  6  เลม 
ลกัษณะการแตง : 
 นมัสการพระพุทธคุณ  -      อินทรวิเชียรฉันท 
 นมัสการพระธรรมคณุ -      กายพฉบัง  16 
 นมัสการพระสังฆคุณ -      กาพยฉบัง  16 
 นมัสการมาตาปตุคุณ -      อินทรวิเชียรฉันท 
 นมัสการอาจาริยคณุ -      อินทรวิเชียรฉันทแตเปนฉันทที่ไมเครงครดัในฉันทลักษณมากนกั 
เน้ือหารอยแกวของ  “นมัสการพระพุทธคุณ” 

บทที่  1 พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูบริสุทธิ์  ตัดรากเหงาแหงกิเลสส้ินแลว  จึงปราศจาก
ความมัวหมอง 

บทที่  2 ในพระทยัของพระองคดุจดังดอกบัวบาน ทีป่ราศจากราคีและมีกลิ่นหอมขจรไกล 
บทที่  3 พระมหากรณุาธิคุณของพระองคดุจแมน้ํา  โปรดประชาชนใหพนจากหวงน้ําคือ

การเวยีนวายตายเกิดอันยากลําบาก 
บทที่  4 ทรงชี้ทางบรรเทาความทุกข  ช้ีทางแหงความสุขสงบ  ช้ีทางพระนพิพาน  ซ่ึง

ปราศจากความโศกและภัยแหงความพลัดพราก 
บทที่  5 ทรงเพยีบพรอมดวยดวงตาทัง้หาอันแจมใส  ทรงรูแจงเห็นจริงเหตุการณ     ตาง ๆ  

ทั้งใกลและไกล 
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บทที่  6 ทรงกําจัดจิตใจท่ีหยาบและสันดานบาปของชายและหญิง  สัตวโลกท้ังหลาย

ไดพ่ึงพิงพระองค  ละทิ้งบาปกรรม  บําเพ็ญบญุ 
บทที่  7 ขาพเจา  ขอนอมศีรษะไหว  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระสัมมาสัม

พุทธเจาตลอดไป 
เน้ือหารอยแกวของ  “นมัสการพระธรรมคุณ” 

บทที่  1 ธรรมะเปนบอเกิดแหงความดี  ดุจดวงประทีปอันสวางไสว 
บทที่  2 แหงองคพระศาสดา ท่ีสองกมลสันดานของสัตวโลกใหสวางพนจากความโงเขลา 
บทที่  3 ธรรมะ  อาทิ  อริยมรรคมีองค  8  และประการที่  9  คือนิพพาน 
บทที่  4 อันไดช่ือวา  เปนดินแดนเหนือโลกทีล่้ําลกึและย่ิงใหญ  บริสุทธิ์พิเศษและสดใส 
บทที่  5 ธรรมตนทางสองประการแหงการเดินทาง  คือ  ปริยัติ  (การศึกษา)  และปฏิบัติ 
บทที่  6 คือทางเดิน  ที่เปนดุจคลองท่ีนําไปสูความสมหวัง  สูดินแดนเหนือโลกโดยตรง 
บทที่  7 ขาพเจาขอนอมศีรษะ  นบนอบพระธรรมดวยกายวาจาและใจ 

เน้ือหารอยแกวของ “ นมัสการพระสังฆคุณ” 
บทที่  1 พระสงฆสาวกของพระศาสนา  ปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
บทที่  2 จนเห็นแจงพระอรยิสัจ  4  จนบรรลุถึงทางที่หยุดและดับทุกขภัย 
บทที่  3       ปฏิบัติตามคําสอนของพระพทุธเจามีปญญาผองใสสะอาดปราศจากความมัวหมอง 
บทที่  4 หางจากทางของขาศึกผูฮึกเหิม  ดวยกาย  วาจา และใจ 
บทที่  6 ไดช่ือวา  เปนโอรสของพระพุทธเจา  ผูมีคณุอันสุดจะนบัได 
บทที่  7 ขาพเจาขอนบนอมหมูพระสาวกผูมีคุณดังที่กลาวมา 
บทที่  8 ดวยอํานาจแหงบุญของขาพเจา  ขาพเจาขอนอมไหว  พระไตรรัตนอันสมบูรณ

ประเสริฐยิ่ง 
บทที่  9 จงชวยขจัดภยันตรายตาง ๆ  ใหดับและหมดส้ินไป 

เน้ือหารอยแกวของ  “นมัสการมาตาปตคุณุ” 
บทที่  1 ขาพเจานบนอบคุณของบิดาและมารดา  ผูเปนบุคคลแรกที่เกื้อกลูสงเคราะห  บุตร

ธิดาจนเติบใหญ 
บทที่  2 ฟูมฟก  ทะนถุนอม  ไมเคยหางไกล  แมจะยากลําบากเทาไรกไ็มเคยคิดถึง 
บทที่  3 ตรากตรําทนความทุกขยาก  ถนอมเลีย้งลกูอยางไมเหนด็เหนื่อยปกปองอันตราย  

จนลกูรอดเปนตัวเปนตน 
บทที่  4 เปรยีบคุณของพอแมเหมือนภูเขาอันย่ิงใหญ  หรือแผนดนิอันไพศาล 
บทที่  5 ไมอาจจะทดแทนบุญคุณอันมากมายไดหมด  พอแมคือผูมีคุณความดี  ควรแกการ

บูชา 
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เน้ือหารอยแกวของ  “นมัสการอาจาริยคณุ” 

บทที่  1 ขาพเจาขอคํานับนอมตอครผููเมตตากรณุา  โอบออมอารี  คอยเจือจุน  ส่ังสอนทุก
ส่ิงทุกอยาง  

บทที่  2 ยังไมทราบก็ไดทราบทั้งบุญและบาป  ทุกส่ิงทุกอยาง  ครูช้ีแจงแบงปน  อธิบาย
ใหชัดเจน 

บทที่  3 จิตใจของครูเต็มไปดวยความเมตตากรุณา  ไมลําเอียง  เหมือนทานต้ังใจมากะ
เกณฑใหศิษยฉลาดหลักแหลม 

บทที่  4 ขจัดความโงเขลา  ความหลง  จิตท่ีมืดมนงมงาย  ความสงสัยในจิตใจใหหมดไป 
บทที่  5 คุณเหลาน้ี  ควรนับไดวายอดเยี่ยมในสามโลก  ควรนึกและคิดถึงดวยจิตนอบนอม

ช่ืนชม 
เน้ือเรือ่งยอ : 

 นมัสการพระพุทธคุณ  -  เปนคํากลาวบชูาองคพระสัมมาสัมพุทธเจา  ท่ีมีความบรสุิทธิ์ปราศจาก
กิเลสท้ังหลาย  น้ําพระทัยพระองคทานเบิกบานปราศจากราคี  มีพระกรณุาโปรดมวลมนุษยใหหลุดพน  ช้ี
หนทางแหงสุขให  ช้ีแจงตนเหตุแหงทุกข  เปนที่พ่ึงพาของสัตวโลก 
 นมัสการพระธรรมคุณ    -    พระธรรมเปนบอเกิดแหงความดี  เหมือนดวงประทีปที่สองจิตใจให
สวาง  ธรรมประกอบดวยมรรคแปด  รวมทั้งนิพพาน  หากใครไดปฏิบัติธรรมนี้  ก็จะไดพบกับ   โลกุตรสุข 
 นมัสการพระสังฆคุณ    -    ขอนมัสการพระสงฆผูเปนสาวกขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนผู
เห็นแจงในอรยิสัจส่ี  มีปญญา  มีความบริสุทธิผ์องใส  ปราศจากความมัวหมอง  เปนบุญกุศลอนัยิง่ใหญแก
โลก  ขอนมัสการสาวกของพระพุทธเจาจงชวยบนัดาลใหขาปราศจากความทุกข  และภยันตรายใด ๆ ทั้งส้ิน 
 นมัสการมาตาปตุคุณ    -    ขอกราบไหวบิดามารดา  ผูเลี้ยงดูเรามาอยางทะนุถนอม  ดวยความ
ลําบากตรากตรํา  คุณของบดิามารดาประดุจขุนเขาและยิ่งใหญกวาแผนดิน  จนเหลอืที่จะทดแทนได 
 นมัสการอาจรยิคุณ    -    ขอกราบไหวครูอาจารยท่ีไดกรณุาส่ังสอนทุกส่ิงทุกอยาง  เหมือนทาน
แกลงทําใหเราฉลาดเฉียบแหลม  ขจัดความเขลาและความลุมหลง  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีควรช่ืนชมเปนอยางยิ่ง 
ลกัษณะดีเดนของเรือ่ง : 
 คํากลาวนมัสการคุณานุคุณน้ีเปนบทสวดมนตในโรงเรียนที่นักเรยีนคุนเคยเปนอยางดี  แตนักเรยีน
อาจจะไมไดศึกษาถึงความหมายใหเขาใจลกึซ้ึง  เม่ือนําเรื่องนี้มาเปนบทเรยีน  จึงเปนการดท่ีีจะทําให
นักเรียนเขาใจและซาบซ้ึงในบทพรรณนาพระคุณของพระรัตนตรัย  คุณบิดามารดา  และครูบาอาจารย 
 ในดานลกัษณะคําประพันธ  นับเปนคําประพันธที่มีความไพเราะดวยโวหารเชิงพรรณนา  ช้ีแจงถึง
รายละเอียดของพระคุณทั้งพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  คุณบิดามารดา  และครูบาอาจารย  คําศัพทท่ีใช
เปนคําศัพทบาลีสันสกฤตปะปนอยูมาก  แตก็เปนคําที่นกัเรยีนคุนเคย  บางคําเปนศัพททางพุทธศาสนาที่นา
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ศึกษา  นอกจากนี้  ยังมีความดีเดนในเชิงเปรยีบเทียบ  ทําใหบทประพันธไพเราะและไดความหมาย
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

บทท่ี 42 
ขุนชางขนุแผน ตอนขุนแผนลแุกโทษ  และ ขุนชางถวายฎีกา 

ผูแตง : ยังไมทราบแนนอนวาใครเปนผูแตง  
ลกัษณะคําประพันธ : กลอนเสภา  
เรื่องยอ : ในสมัยสมเด็จพระพันวษาแหงกรุงศรีอยุธยา พลายแกว  ขุนชาง และนางพมิพิลาไลย เกิดใน
จังหวัดสุพรรณบรี  ทั้งสามเปนเพื่อนเลนกนัมาแตเดก็  ตอมา ขุนไกรบิดาของพลายแกวถูกพระพันวษากริว้ 
ส่ังประหารชีวติ  นางทองประศรไีดพาพลายแกวหนีอาญาหลวงไปอยูเมืองกาญจนบรุี  สวนขุนศรวีิไชยบิดา
ของขุนชางถูกโจรฆาตาย และพันศรโยธาบดิาของนางพิมก็ตายดวยไขปา 
     เม่ือพลายแกวอายไุด  15  ป ก็บวชเปนสามเณรท่ีวดัสมใหญ สมภารบุญไดชวยส่ังสอนวิชาอาคม
ใหจนส้ินความรู  จึงแนะนําใหเณรแกวไปเรยีนตอที่สุพรรณบรุี นางทองประศรจึีงพาเณรแกวไปเรยีนวิชา
ตอกับสมภารวัดปาเลไลยก  เณรแกวเปนคนเฉลยีวฉลาดและขยัน จึงศึกษาเลาเรียนไดอยางรวดเร็ว ทั้งยัง
สามารถเทศนมหาชาติไดไพเราะจับใจ 
     ฝายขุนชางเมื่อมีอายุไดพอสมควรกแ็ตงงาน  แตตอมาไมนานนางแกนแกวผูเปนภรรยาก็ปวย
ตาม 
     ครั้นถึงในงานเทศกาลสงกรานตที่วดัปาเลไลยก นางพมิและเณรแกวไดพบกนัอีกครั้งหนึ่ง  ตาง
ก็มีจิตใจผกูกนั วันตอมาเณรแกวสึกจากเณรช่ัวคราวลอบไปหานางและไดเสียกัน  สวนขุนชางซ่ึงหลงรัก
นางพิมก็พยายามมาสูขอนางแตไมสําเร็จเพราะนางพิมไมยอม  ในท่ีสุดเณรแกวซ่ึงหนีสมภารวัดปาเลไลยก
ไปอยูกับสมภารคงเจาอาวาสวัดแค  และไดเลาเรยีนวิชาความรูจนแตกฉานก็ลาสิกขา แลวขอรองใหนาง
ทองประศรีมาสูขอนางพิมให  ทั้งสองจึงไดแตงงานกัน 
     แมขุนชางจะผดิหวังแตก็ยังไมละความพยายามท่ีจะใหไดนางพิมมาเปนของตน  ดงัน้ันเม่ือพระ
พันวษาทรงทราบขาวศึกที่เชียงใหมยกมาตีเชียงทอง ซ่ึงเปนเมืองข้ึนของกรุงศรีอยุธยาก็กริว้  ขุนชางซ่ึงรับ
ราชการอยูเปนสบโอกาสจงึกราบทูลใหมีพระราชบัญชา  ส่ังพลายแกวยกทัพไปทั้งๆ ที่เพ่ิงแตงงานไดเพียง
สองวัน 
     นางพิมตรอมใจจนลมปวยตองเปลีย่นช่ือใหมเปนวันทองจึงหายปวย ฝายขุนชางกทํ็าอุบายทุกวิธี
ทาง  ไมวาจะเปนการนํากระดูกผีมาหลอกวาพลายแกวถกูฆา  หรือขูนางศรีประจันวานางวันทองจะถกูริบ
เปนมายหลวง หรือไปทําใหตนโพธิ์อธิษฐานของพลายแกวเห่ียวเฉาไปก็ตาม  จนในท่ีสุดนางศรีประจัน
บังคับใหนางวนัทองยอมแตงงาน  แตนางวันทองกยั็งคอยพลายแกวไมยอมเขาหอกับขุนชาง 
     ในการทําศึกกับเชียงใหม  พลายแกวไดรับชัยชนะและไดนางลาวทองกลับมากรุงศรีอยธุยาดวย  
สมเด็จพระพนัวษาทรงแตงต้ังใหเปนขุนแผน  ขุนแผนกลับไปสุพรรณบุรีพรอมกับนางลาวทอง  เม่ือนาง
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วันทองและนางลาวทองวิวาทกัน  ขุนแผนเขาหาม  แตถกูนางวนัทองใชถอยคํารุนแรงกับตนกโ็กรธ  จึง
พานางลาวทองกลับไปกาญจนบุรี  ในวันนั้นเองนางวันทองก็ตองเขาหอและตกเปนเมียของขุนชาง 
     สองวันตอมาขุนแผนหวนคิดถึงนางวันทองจึงลอบข้ึนเรือนขุนชาง  แตก็แคนใจและรูสึกรังเกยีจ
ที่เห็นนางวันทองนอนคูกับขุนชาง จึงไดดาประจานนางวันทองกับขุนชางใหผูคนรบัรูแลวกลับไป
กาญจนบุร ี
     สมเด็จพระพันวษาโปรดใหขุนชางขุนแผนเขาไปฝกหัดราชการท่ีกรุงศรีอยุธยา  ขุนชางหาทาง
กําจัดขุนแผนโดยแสรงหวังดีรับฝากเวรขุนแผนท่ีจะไปเฝาไขนางลาวทอง  เม่ือสมด็จพระพันวษาไมเห็น
ขุนแผนในที่เฝาจึงทรงถามถึง  ขุนชางกราบทูลวาขุนแผนหนีเวรไปหาภรรยา  สมเด็จพระพันวษากริว้จึง
รับส่ังมิใหขุนแผนเฝาไขนางลาวทอง  แตใหออกตระเวนดานอยูชายแดน สวนนางลาวทองนั้น ใหนําตัวมา
กักขังไวในวัง 
      ขุนแผนแคนขุนชางที่ทรยศจึงคิดชิงนางวันทองคืนมา  โดยพยายามแสวงหาของวิเศษ  3  อยาง
คือ ดาบฟาฟน  กุมารทอง  และมาสีหมอกใหไดกอน  เม่ือไดครบแลวก็ลอบข้ึนเรือนขุนชางดวยการสะกด
ผูคนใหหลับ ขุนแผนเขาหองผิดไดนางแกวกริิยาซ่ึงถูกบดิานํามาขายใหขุนชางเปนภรรยา  แลวจึงพานาง
วันทองไปอยูรวมกันในปา 
     ฝายขุนชางก็ไดถวายฎีกา  สมเด็จพระพันวษาจงมีพระราชบญัชาใหหัวเมืองตาง ๆ จับขุนแผนสง
มากรุงศรีอยุธยา  สวนขุนแผนเม่ือเห็นนางวันทองครรภแกใกลคลอด จังเขาไปหาพระพิจิตรเพื่อขอใหสง
ตนไปสูคดีในกรุงศรีอยุธยา ระหวางทางไดพบนางแกวกิรยิาซ่ึงไถตวัจากขุนชางแลว จม่ืนศรีไดพาขุนแผน
และนางวันทองเฝากราบทลูเรื่องราวทั้งปวง  สมเด็จพระพันวษาทรงตัดสินใหขุนแผนชนะความไดนางวัน
ทองคืน  สวนขุนชางก็ถกูปรับไหม 
     ตอมาขุนแผนไดขอใหจม่ืนศรีขอพระราชทานโทษนางลาวทอง  สมเด็จพระพันวษากริว้มาก จึง
รับส่ังใหเอาขุนแผนไปจองจําไวในคุก  ฝายนางแกวกริยิาไดปลูกทับนอกหับเผยคอยปรนนิบัติสามี  แม
ขุนแผนจะมีเวทมนตรคาถาที่จะสะเดาะโซตรวนได แตก็ไมคิดหนีเพราะมีความจงรักภักดีตอสมเด็จพระ
พันวษา 
     สวนนางวันทองซ่ึงอยูกับจม่ืนศรี  วันหน่ึงนางออกจากบานไปเยี่ยมขุนแผนไดถูกขุนชางใชบาว
ไพรฉุดคราไปอยูสุพรรณ  กระท่ังคลอดลกูชายต้ังช่ือวาพลายงาม  ขุนชางเกลยีดพลายงามมากจึงลวงไปฆา  
แตผพีรายของขุนแผนมาชวยไวทนัแลวไปเขาฝนบอกนางวันทอง  นางจึงเลาเรื่องทัง้หมดใหพลายงามฟง  
และใหพลายงามเดินทางไปอยูกับนางทองประศรผีูเปนยาที่กาญจนบรุี นางทองประศรีไดพาพลายงามไป
เย่ียมขนุแผนในคุก และไดสอนวิชาตามตําราของขุนแผนแกพลายงาม  หลังจากทําพธิโีกนจุกพลายงามเมื่อ
อายุได  13  ป  นางทองประศรีก็พาหลานไปฝากกับจม่ืนศรีเพ่ือใหถวายตัวเปนมหาดเล็ก 
     ตอมากรุงศรีอยธุยาไดเกิดศึกกับเมืองเชยีงใหม  เพราะพระเจาเชียงใหมใหทหารมาชิงนาง
สรอยทองพระราชธิดาทีพ่ระเจาลานชางต้ังพระทัยจะถวายแดสมเด็จพระพันวษาไป  แลวยังมีพระราช
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สาสนทาทายอีกดวย สมเด็จพระพันวษากริ้วจะเสด็จกรธีาทัพไปปราบ  แตขุนนางไดทูลทัดทานไว  
พลายงามไดโอกาสจึงกราบทูลอาสา พรอมทั้งขอพระราชทานอภัยโทษแกขุนแผนผูเปนบิดาใหไปชวยใน
การศึกดวย  ครั้นเม่ือขุนแผนและพลายงามไดฤกษจะยกทัพ  แกวกิรยิาก็คลอดบุตรชายต้ังชื่อวาพลายชุมพล 
     ขุนแผนและพลายงามเดนิทัพไปถึงเมืองพิจิตร พลายงามไดพบรกักับศรีมาลากอนจากไปทําศกึ  
ในการศึกครั้งนี้ขุนแผนและพลายงามไดชัยชนะ  ขุนแผนไดรับพระราชทานยศเปนพระ 
สุรินทราฦๅไชยมไหสูรยภักดี  ครองเมืองกาญจนบุรี สวนพลายงามไดรับแตงต้ังเปนจม่ืนไวย- 
วรนาถ  และไดรับพระราชทานนางสรอยฟา พระราชธิดาของพระเจาเชียงใหมดวย 
     ในวนัแตงงานของจม่ืนไวยฯ  หรือพระไวยกับนางศรีมาลาและนางสรอยฟา นางวนัทองและขุน
ชางมาชวยงาน  ขุนชางเมาเหลาวิวาทกับพระไวย  จึงถกูพระไวยทําราย ขุนชางถวายฎีกากลาวโทษ ไดมีการ
ไตสวนความแตครั้งอดีต  ขุนชางปฏิเสธขอกลาวหา จึงตองมีการดํานํ้าพิสูจน  ขุนชางแพ  สมเด็จพระ
พันวษาทรงพระพิโรธจึงรับส่ังใหประหารชีวิตเสีย  นางวันทองขอรองใหพระไวยขอพระราชทานอภัยโทษ
ขุนชาง  พระไวยเห็นแกมารดาจึงยอมทําตาม 
     ***ตอมาพระไวยไดมาพานางวนัทองไปจากเรอืนขุนชาง  ขุนชางจึงถวายฎีกา  ในวนัไตสวน
ความสมเด็จพระพันวษาใหนางวนัทองตัดสินใจเลอืกวาจะอยูกับขนุชาง  ขุนแผน  หรอื พระไวย  นางวนั
ทองตัดสินใจไมได  สมเดจ็พระพันวษาจึงกริว้มากและมรีบัส่ังใหประหารชวีตินางในท่ีสุด*** 
     สวนนางศรีมาลาและนางสรอยฟาก็มีเรือ่งทะเลาะวิวาทหึงหวงกันตลอดเวลา  นางสรอยฟาแอบ
ไปหาเถรขวาด  ทําเสนหใหพระไวยหลงรกัจนถึงกับเฆีย่นตีนางศรีมาลา  พลายชุมพลซ่ึงเขาชวยนางก็
พลอยถกูตีไปดวย จึงหนีไปกาญจนบุรีเลาเรื่องใหขุนแผนฟง  ขุนแผนลงมาอยธุยาไดพบกับพระพิจิตรและ
นางบุษบาซ่ึงรูขาวพระไวยหลงเสนหจึงชวยกันตักเตือน  พระไวยกลับลําเลิกบญุคุณที่ชวยใหขุนแผนพน
โทษ ขุนแผนโกรธถึงกับตัดพอตัดลกู 
     ตอมาขุนแผนและพลายชุมพลวางแผนแกแคนพระไวย  โดยพลายชุมพลปลอมตัวเปนมอญใหม
ลงมาตีกรุงศรอียุธยา  สมเด็จพระพันวษาโปรดใหขุนแผนยกทัพออกไปตานศึก  ขนุแผนแสรงทาํเปนแพถูก
จับ พระไวยจึงตองออกไปรบขณะเดินทัพ  นางวันทองไดปรากฏกายเปนเปรตมาหามทัพพระไวยเพื่อมิให
พอลูกฆากัน แตมิอาจยับยั้งได  ในที่สุดพระไวยกพ็ายแพพลายชุมพล  หนีไปเฝาสมเด็จพระพันวษากราบ
ทูลเรื่องราวท้ังปวง  สมเด็จพระพันวษารับส่ังใหไปตามขุนแผนและพลายชุมพลมาเฝา  ขุนแผนกราบทูล
ความจริง  พลายชุมพลอาสาพิสูจน และจับเถรขวาดพรอมหลักฐาน  สวนนางสรอยฟาไมยอมรับ  ใสความ
นางศรีมาลาวาเปนชูกับพลายชุมพล  จนตองมีการทําพิธลียุไฟพิสูจน  นางสรอยฟาแพจึงถูกเนรเทศไป
เชียงใหม ตอมานางศรีมาลาคลอดบุตรชายช่ือพลายเพ็ชร  นางสรอยฟาก็คลอดบุตรชายเชนกนัช่ือวาพลาย
ยง  สวนเถวรขวาดยังคงอาฆาตแคนพลายชุมพล แปลงกายเปนจระเขอาละวาด  ภายหลังพลายชุมพลปราบ
จระเขเถรขวาดไดและไดรับพระราชทานความดีความชอบแตงต้ังใหเปนหลวงนายฤทธ์ิ 
เน้ือเรือ่ง :  ขุนแผนกับนางวันทองตองระเหเรรอนออกไปอยูในปา  เพราะตองหลบหนีพระราชอาญา  ขณะ
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อยูปานางวนัทองต้ังครรภได 7 เดือนขุนแผนสงสารนางวนัทองจึงพาไปพึ่งพระพจิิตร ณ เมืองพิจิตรเปน
เวลา 1 เดือน ขุนแผนวิตกวาถาความทราบถึงสมเด็จพระพันวษา พระพิจิตรก็จะพลอยมีความผิดกบัตนดวย 
ขุนแผนจึงตัดสินใจมอบตัวกับพระพิจิตรเพื่อขอรับโทษ  พระพิจิตรไดปลอบทั้งสองวาจะชวยผอนหนักให
เปนเบา พรอมจัดของกินและเงินใหอีก 3 ช่ัง ใหขุนแผนและนางวันทองและไดควบคุมตัวลงเรือไปกรุงศรี
อยุธยา  ระหวางทางเขาเมืองไดพบนางแกวกริยา นางจําขุนแผนและนางวันทองไดกเ็ขามาไหว  จากน้ันพระ 
พิจิตรก็มอบตัวใหพระหม่ืนศรรีับตัวขุนแผนและนางวันทองไปจองจาํเพ่ือเบิกตัวเขาเฝาสมเดจ็พระพันวษา
ตอไป  
คานิยม  
 1. ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายยอมอยูเหนอืส่ิงอ่ืนใด  
 2. ความกตัญูกตเวทีเปนคุณธรรมท่ีควรยึดถือ  
 3. ลูกมีความสําคัญตอพอแมย่ิงกวาส่ิงใด  
ขอคดิท่ีไดจากเรื่อง   
 1. รักแทยอมไมหวาดหวั่นตออุปสรรคและความทุกขยากใด ๆ  
 2. การปฏิบัติตามหนาที่อยางถูกตอง กอใหเกิดผลดแีกผูกระทํา  
 (บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :  ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

บทท่ี 43 
อิเหนา  ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 

ผูแตง : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
ลกัษณะคําประพันธ : กลอนบทละคร  
จุดประสงค : เพื่อใชแสดงละครใน  
เน้ือเรือ่ง :  

มีเคาความจริงในประวัติศาสตรของชวา  ทาวกะหมังกุหนิงไดเชิญใหระตูปาหยัง และทาวปะหมัน 
ซ่ึงเปนนองชายมาชวยรบที่เมืองดาหา  ถาทาวดาหาไมยอมยกนางบุษบาซ่ึงเปนลูกสาวใหกับวิหยาสะกําลกู
ชายของตน       ทาวดาหาไดรับสารสูของจากทาวกะหมังกุหนิง และถาทาวดาหาไมยอมยกนางบุษบาให  
ทาวกะหมังกุหนิงจะยกทัพมาตีเมืองดาหา  แตนางบุษบามีคูหม้ันแลวคือจรกาพระองคจึงปฏิเสธทาวกะห
มังกุหนิงพรอมกับคืนเครื่องบรรณาการทั้งหมดกลับไป  จากนั้นพระองคจึงสงสารไปยังทาวกุเรปนพ่ีชาย  
สิงหัดสาหรีและกาหลังซ่ึงเปนนองชายใหมาชวย  ทาวสิงหัดสาหรี่จึงสงสุหรานากงลูกชายยกทัพไปชวย   
      สวนทาวกุเรปนมีสารลับ 2 ฉบับ ฉบับหน่ึงไปถึงอิเหนาใหยกทัพไปชวยทาวดาหา ถาไมไปจะตัด
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ความเปนพอลกูกัน  อกีฉบับหน่ึงไปถึงเจาเมืองหมันยาใหปลอยอิเหนามาชวยรบแลวใหกะหรัดตะ
ปาตีพที่ชายอิเหนายกทัพไปชวยอิเหนา   อิเหนาเมื่อไดรบัสารของทาวกุเรปนกจํ็าใจลานางจินตะหรายกทัพ
ไปพรอมกับสังคามาระตา        สวนทาวกะหมังกุหนิงเม่ือไดรับคําปฏิเสธจากทายดาหาก็โกรธมาก  จึงส่ัง
ใหยกทัพไปต้ังคายลอมกรุงดาหาไว  อิเหนาไดยกทัพมาต้ังคายอยูนอกกรุงดาหาและไดเขาสูรบกบัทาวกะห
มังกุหนิง  ศึกครั้งน้ีสังคามาระตาไดฆาวิหยาสะกํา  สวนอิเหนาไดฆาทาวกะหมังกุหนิงตาย  กองทัพของ
ทาวกะหมังกุหนิงแตกพาย  อิเหนาใหอภัยนองของทาวกะหมังกุหนิงใหนําศพของทาวกะหมังกุหนิงและวิ
หยาสะกํากลับไปทําพิธีตามประเพณไีด   
ขอคดิท่ีไดจากเรื่อง :  

1. ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย  
2. พอยอมรักลกูและยอมทําทุกอยางเพื่อลกูไดเสมอ  
3. ผูท่ีมีความสามารถสูงและรอบคอบยอมเปนผูชนะในการรบ  
4. การขาดเหตุผลและวิจารณญาณในการกระทําใด ๆ ยอมนําภัยมาสูตนไดเสมอ  

บทท่ี 44 
สามกก ตอน กวนอูไปรับราชการกบัโจโฉ 

ผูแตง : เจาพระยาพระคลัง ( หน ) 
ลกัษณะคําประพันธ : ความเรียงประเภทนทิาน 
เน้ือเรือ่ง :  แผนดินจีนในปลายสมัยราชวงศฮ่ัน บานเมืองเริ่มเส่ือมมาต้ังแตรัชกาลพระเจาเลนเต  เพราะ
กษัตริยหลงเช่ือพวกขันทีซ่ึงรวมมือกันกําจัดขุนนางผูใหญและฉอราษฎรบังหลวง จนประชาชนเดอืดรอน
และเกดิจลาจลไปท่ัว  ตอมากลุมโจรโพกผาเหลืองกอกบฏ  เจาเมืองตามหัวเมืองตาง ๆ  พยายามปราบปราม
เพ่ือแสดงแสนยานุภาพของตน แตกไ็มมีผูใดปราบได 
     ชาวเมือง  3  คน คือ  เลาป  กวนอู และเตียวหุย  สาบานเปนพ่ีนองกันและอาสาปราบโจรโพก
ผาเหลืองจนสามารถตีโจรแตกพายไปได  พระเจาเลนเตจึงปูนบําเหน็จใหเลาปไปครองเมืองเมืองหน่ึง โดย
มีกวนอูและเตยีวหุยเปนขุนนางเอก พระเจาเลนเตมีขุนพลหนุมผูหนึ่งช่ือโจโฉเปนผูคุมทหารไปปราบโจร
โพกผาเหลืองจนแตกพายไปเชนกัน 
     เม่ือพระเจาเลนเตส้ินพระชนม  โอรสซ่ึงยังทรงพระเยาวข้ึนครองราชยตอต๋ังโตะขนุนางผูหนึ่ง
เขามาปราบพวกขันทีท่ีครองอํานาจอยูต้ังแตสมัยพระเจาเลนเต แลวถอดยุวกษัตรยิออกจากตําแหนงและ
แตงต้ังพระอนชุาตางพระมารดาของพระองคเปนกษัตรยิแทน  ทรงพระนามพระเจาเห้ียนเต  ต๋ังโตะไดเปน
มหาอุปราชมีลิโปเปนทหารเอก  ต๋ังโตะเปนคนอธรรม  ทําใหผูคนเดือดรอนไปทั่ว  จึงมีผูคิดกําจัดต๋ังโตะ  
โดยทําอุบายใหลิโปผิดใจกบัตั๋งโตะและฆาต๋ังโตะ  โจโฉเขามากุมอํานาจราชการ  และยกกองทัพไป
ปราบปรามหัวเมืองตาง ๆ จนมีอิทธิพลและบารมีมาก ตอมาไดเปนเจาเมืองกุนจิว๋ มีอํานาจอยูทางตอนเหนือ
และสูรบกับเลาปอยูเนือง ๆ 
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     เลาปปราชัยแกโจโฉตลอดเวลา  เม่ือไดขงเบงมาเปนทีป่รึกษากลศึก  ขงเบงก็แนะนาํใหเปน
พันธมิตรกับซุนกวนผูมีอํานาจในดินแดนลุมน้ําแยงซีเกยีงทางใต ขงเบงคิดกลศึกรวมกับจิวย่ีขุนพลของซุน
กวน ทําใหสามารถตีทัพโจโฉพายไปได  แตตอมาเลาปกบัซุนกวนแตกพันธมิตรกันทําใหเกิดการสูรบกัน
เปนศึก  3  ดาน เม่ือโจโฉตาย โจผีบุตรชายสืบตําแหนงตอมา ไดบังคับใหพระเจาเห้ียนเตสละราชบลัลังก
แลวสถาปนาตนเองเปนกษตัริยวงศวุย  ฝายเลาปเม่ือขาววาส้ินพระเจาเห้ียนเต ก็สถาปนาตนเองเปนกษัตรยิ
วงศฮ่ันสืบตอจากพระเจาเห้ียนเต สวนซุนกวนนั้นราชาภิเษกข้ึนเปนกษัตรยิวงศงอ  แผนดินจีนในเวลานั้น
จึงแบงเปน  3  กก  คือ  กกฮ่ัน ( หรือกกจก ) ของเลาป  กกวุยข0องทายาทโจโฉ  และกกงอของซุนกวน  ทั้ง
สามกกรบพุงกันมาเปนเวลานาน ตอมากกวุยตกอยูใตอํานาจของสุมาอ้ีขุนพลผูใกลชิดกับกษัตรยิมาต้ังแต
ครั้งโจโฉสุมาเจียวบตุรชายของสุมาอ้ีปราบกกฮั่นไดและยึดอํานาจจากเลาเส้ียน  ( อาเตาโอรสเลาปผู
ครองราชยตอจากเลาป ) และตอมาสุมาเอ๋ียนบุตรชายของสุมาเจียว  ต้ังตนเปนปฐมกษัตรยิวงศจ้ินปกครอง
กกวุย แลวปราบกกงอไดสําเร็จ บานเมืองท่ีแยกออกเปนสามกกนานถงึ 60  ปจึงรวมกันเขาอยูใตปกครอง
ของกษัตริยองคเดียวอีกวาระหนึ่ง 
     เรื่องสามกกตอนท่ีกาํหนดใหเรียนเปนตอนท่ี 22  เมือ่กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ  มีความ
เปนมาและเรือ่งยอดังน้ี 
     เมื่อโจโฉต้ังตวัเปนมหาอปุราชสาํเรจ็ราชการแผนดิน  ไดวางอํานาจตอพระเจาเหี้ยนเต จน
พระองคคับแคนพระทยั  จงึขอใหตังสินขุนนางผูหนึ่งชวยกําจัดโจโฉ  แตโจโฉรูตวักอนจึงสังหารตังสินเสีย  
แลวจึงคิดกําจดัเลาปซ่ึงขณะนั้นครองเมืองซีจิ๋วอยู  เมื่อไดขาววาโจโฉยกทัพมา  เลาปกับเตียวหยุก็คมุทหาร
ไปรับศึกท่ีเมืองเสียวพายและเขาปลนคายโจโฉ  แตตองพายแพและพลดัหลงกัน  เลาปหนีไปตามลาํพังถึง
เมืองเซียงจิ๋ว  และขอใหเจาเมืองพาไปพบอวนเสี้ยว ( บดิาของเจาเมอืง ) ซ่ึงเลาปเคยขอใหอวนเสี้ยวยกทัพ
ไปชวยตอสูกบัโจโฉ แตอวนเส้ียวขัดของ  มาครั้งนีอ้วนเส้ียวจึงตอนรบัเลาปและใหพํานกัลี้ภยัอยูท่ีเมืองกิจิว๋ 
     ฝายโจโฉเมือ่เขายดึเมืองชจีิว๋ของเลาปได กย็กไปตีเมืองแหฝอของกวนอู เพ่ือกันมใิหอวนเสี้ยวมา
รับตวัภรรยาทั้งสองของเลาป ซ่ึงกวนอูดแูลอยูนัน้ได  โจโฉสงทหารไปลอใหกวนอูไลตามออกมานอกเมือง
และลอมจับตวักวนอไูว  เตยีวเลี้ยว (ทหารฝายโจโฉ ) ซ่ึงกวนอูเคยชวยชวีิตไวเปนผูเขาไปเกลี้ยกลอมกวนอู
ใหไปอยูกับโจโฉ กวนอูยอมจํานนแตขอเงือ่นไขเปนสัญญา  3   ขอจากโจโฉคือ 1. ขอใหไดเปนขาพระเหี้ยน
เต   2. ขอใหไดปรนนิบัตแิละคุมครองพี่สะใภท้ังสอง    
3. ขอไปหาเลาปทันทีเม่ือรูวาอยูท่ีใด แตแรกโจโฉไมยอมรับเง่ือนไขขอสุดทาย  เตียวเลี้ยวจึงยกนิทานเรือ่งอิ
เยียงผูกตญัูมาเลาเพือ่ชี้ใหเห็นวากวนอูนัน้เปนคนกตัญูมาก  หากโจโฉเลี้ยงดอูยางดีอาจผกูใจกวนอไูวได  
โจโฉจึงยอมรบัเง่ือนไขของกวนอ ู
     เรื่องในตอนท่ีกําหนดใหเรยีนจบเพียงนี้ ตอจากนัน้ (ในตอนท่ี 23 – 24 ) เม่ือกวนอูรูวาเลาปอยู
กับอวนเส้ียวทีเ่มืองกิจิว๋  กวนอูก็ลาโจโฉไปโดยใหคําม่ันสัญญาวาจะหาโอกาสตอบแทนบุญคุณโจโฉให
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ได  และ(ในตอนที่ 42 ) เม่ือโจโฉถกูจิวย่ีเผาทัพเรือจนแตกพายขณะสูรบกับฝายเลาปและซุนกวน  กวน
อูก็ยอมปลอยใหโจโฉหนีไปไดเพราะ “คิดถึงคุณซ่ึงมีมาแตหลัง” 
(บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

บทท่ี 45 
ลลิิตตะเลงพาย 

ผูแตง : สมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส   
ลกัษณะคําประพันธ : แตงเปนรายสุภาพกับโคลงสุภาพ ทํานองลลิิต  
จุดประสงค : เพื่อสดุดีพระเกยีรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ   
เน้ือเรือ่ง :  กลาวถึงพระบรมเดชานุภาพและบุญบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ครั้นสมัยพระเจาหง
สาวดีนันทบเุรงทรงทราบขาวการเสด็จสวรรคตของพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ไดรับราชสมบัติสืบตอ  พระเจาหงสาวดจึีงรับส่ังใหพระมหาอุปราชราชโอรสยกทัพมาตีไทย   

ขณะน้ันสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเตรยีมทัพจะไปตีกมัพูชาที่ถือโอกาสมารุกรานไทยหลายครั้ง
ในระหวางท่ีศึกพมามาประชิดเมือง  เม่ือสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบขาวศึก  ก็ทรงถอนกําลังไปสูรบกับ
พมาทันที  ทัพหนายกลวงหนาไปตั้งที่ตําบลหนองสาหราย   

ฝายพระมหาอุปราชาทรงคุมทัพมากับพระเจาเชียงใหมมีรีพ้ล 5 แสนคน  เขาเขตไทยทางดานเจดีย
สามองค  ทรงชมไม ชมนก ชมเขา และคร่าํครวญถึงพระสนมกํานัลมาตลอดจนผานไทรโยค  ลํากระเพิน  
และเขายดึเมืองกาญจนบุรีไดโดยสะดวก  จากนั้นก็เคลื่อนพลผานพนมทวนเกิดลางรายคือลมเวรัมภาพัด
ฉัตรหัก  ทรงต้ังคายหลวงทีตํ่าบลตระพังตรุ    

สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงเคลื่อนพลทางพยุหยาตราทาง
ชลมารค  ไปข้ึนบกท่ีปากโมก  บังเกิดศภุนิมิต  ตอจากนัน้ทรงกรธีาทพัทางบกไปตัง้คายที่ตําบลหนอง
สาหราย  เม่ือทรงทราบวาพมาสงทหารมาลาดตระเวน  ทรงแนพระทยัวาพมาจะโจมตีทัพไทย  จงึรับส่ังให
ทัพหนาเขาปะทะขาศึกแลวลาถอยเพื่อลวงขาศึกใหประมาทแลวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงนําทัพหลวงออกชวยตีกระหนาบ  ชางพระท่ีนั่งสองเชือกตก
มัน  ถลันเขาไปในหมูขาศึก  แมทัพนายกองตามไมทัน  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัสทาพระมหาอุป
ราชากระทํายุทธหัตถี  จนมีชัยชนะ  พระมหาอุปราชาขาดบนคอชาง  สมเด็จพระเอกาทศรถกระทํายุทธ
หัตถีมีชัยชนะแกมังจาชโรกองทัพพมาแตกพายกลับไป  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรับส่ังใหสรางสถูป
เจดียไวเปนเกยีรติยศ   

เม่ือเลิกทพักลบัถึงกรุงศรีอยธุยา  โปรดเกลาฯ ปูนบําเหน็จแกนายทหารซ่ึงตามเสด็จ  และลงโทษ
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แกนายทัพนายกองที่ตามไมทัน  แตสมเด็จพระวนัรัต วัดปาแกวทลูขอชีวิตไว  รับส่ังใหไปตีเมืองทวาย  
ตะนาวศรแีละมะรดิแกตัว  เชียงใหมซ่ึงเปนของพมามาขอพ่ึงบรมโพธิสมภาร  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงรับไว 
 ลิลิตตะเลงพาย  ไดรับยกยองเสมอดวยลลิิตยวนพายและลิลิตพระลอ   การบรรยายลักษณะของตัว
ละครทําไดอยางชัดเจน  อักษรศาสตรวรรณคดีเรื่องนีใ้หความรูเกี่ยวกบัศัพทช่ือส่ิงตาง ๆ หลายประเภท 
เชน นก ไม สัตวปา เครื่องแตงกาย อาวุธ  ตําราพิชัยสงครามและพุทธศาสนา  ทํานองแตงใชความประณีต
บรรจงในการเฟนหาคําไพเราะ งดงาม  เหมาะสมและมีน้ําหนัก   

บทท่ี 46 
รายยาวมหาเวสสันดรชาดก (กัณฑกุมาร) 

ผูแตง : เจาพระยาพระคลัง (หน)  
ลกัษณะคําประพันธ : รายยาวแทรกคาถาภาษาบาลี  
จุดประสงค : เพื่อใชเทศนส่ังสอนประชาชน  
เน้ือเรือ่ง : กลาวถึงชูชกท่ีหรอกพระอัจจุตฤษีใหบอกทางไปยังพระเวสสันดร ณ เขาวงกต  เขาก็ไดเดินทาง
มาถึงอาศรมของพระเวสสันดรเปนเวลาเยน็พอดี  จึงไดคางคืนบริเวณใกล ๆ กับอาศรมของพระเวสสันดร  
เพราะชูชกไมกลาเขาไปขอสองกุมารตอนน้ีเพราะเกรงวาจะเปนเวลาท่ีพระนางมัทรีกลับจากการหาผลไม
จากปาพอดี    
 คืนนั้นพระนางมัทรีทรงพระสุบินวามีผูชายรูปรางใหญโตตัวดําถือดาบมาตัดพระกรท้ังสองขาง
ของพระองค  แลวควกัเอาพระเนตรท้ังสองขางไป และยงัเอาดาบเชือดพระทรวงควักเอาดวงพระหฤทัยของ
พระนางไปดวย  เม่ือต่ืนบรรทมเสด็จไปหาพระเวสสันดรเพ่ือทรงทํานายฝน  พระเวสสันดรทรงทราบดวย
อนุมานปญญาบารมีวาจะมีพราหมณมาของพระราชทานสองกุมารจึงแกลงทํานายวาเปนเพราะธาตุทั้งส่ี
วิปริต  ทําใหนางมัทรีทรงพระสุบินเชนนี้    รุงเชาพระนางมัทรีเสดจ็เขาปาเพ่ือไปหาผลไม  ชูชกจึงมุงไปยัง
อาศรมพระเวสสันดรเพ่ือขอพระราชทานสองกุมารน้ัน  แตชูชกเกรงวาพระเวสสันดรจะไมพระราชทาน 
สองกุมารใหจงึไดพูดชักแมนํ้าทั้งหา  หลังจากนั้นพระเวสสันดรกไ็ดพระราชทานสองกุมารให  โดย
กําหนดคาตัวของพระกัณหาไวมากกวาพระชาลี   
ความรูเพ่ิมเตมิ   
1.  ชาดก แปลวา ผูเกิดแลว  ซ่ึงหมายถึงเรือ่งราวของพระพุทธเจาในชาติกอน กอนทีจ่ะตรัสรูปเปน
พระพุทธเจา   ชาดกแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ  

1. นิบาตชาดก  เปนชาดกในพระไตรปฎก มี 500 เรื่อง จัดไวเปนหมวดหมูตามจํานวนคาถา
นับต้ังแต 1 คาถาถึง 80 คาถา  ชาดกที่มีหนึง่คาถา เรียกวา เอกนิบาติ  ชาดกที่มีสองคาถา 
เรยีกวา ทุกนิบาต  ชาดกที่มีสามคาถา เรียกวา ติกนิบาต  ชาดกที่มีสิบคาถา เรียกวา ปญญาส
นิบาต  ชาดกที่มีแปดสิบคาถา เรียกวา อสีตินิบาต  ชาดกที่มีคาถาเกนิแปดสิบคาถามีจํานวน 10 
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ชาดก เรียกวา ทศชาดก หรือ มหานิบาตชาดก  ก็ได   

2. ปญญาสชาดก หรือเรยีกวา ชาดกนอกนิบาต มี 50 เรื่อง  เปนชาดกท่ีแตงข้ึนจากนิทานพ้ืนเมือง
ที่พระภกิษุชาวเชียงใหมแตงข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2200  เปนภาษาบาล ี  

2.จุณณียบท  เปนบทนําเรื่องของแตละกณัฑ  แตงเปนภาษาบาลี  
3.คาถาพัน คือ คาถาบาลลีวน ๆ จํานวน 1,000 คาถา คาถาหนึ่งเรียกวา ฉันทบทหน่ึง ฉันทที่ใชแตงในมหา
เวสสันดร เรียกวา ปฐยาวัตฉันท   
มหาชาติประกอบดวย 13 กัณฑ ดังนี้  

1.กัณฑทศพร  กลาวถึงเรื่องฝนโบกขรพรรษ พระนางผุสดีขอประทานพร 10 ประการจากพระ
อินทรกอนที่จะจุติมาเกิดในมนุษยโลก  
2. กัณฑหิมพานต  กลาวถึงพระเวสสันดรพระราชทานชางปจจัยนาเคนซ่ึงเปนชางคูบานคูเมือง  
เปนเหตุใหชาวสีวโีกรธแควนพระเจาสญชัยจึงเนรเทศพระเวสสันดรและพระนางมัทรไีปอยูปาหิม
พานต   
3.ทานกัณฑ  กลาวถึงพระเวสสันดรพระราชทานสัตตสดกมหาทาน คือ ทานเจ็ดส่ิง  ลิงละเจด็รอย 
ไดแก ชาง มา รถ โค ทาสหญิง ทาสชาย นางสนม  
4. กัณฑวนปเวสน  กลาวถึงพระเวสสันดร พระนางมัทรี พระชาลี พระกัณหา เสด็จผานแควนเจต
ราษฎรไปประทับ ณ บรรณศาลาท่ีพระอินทรเนรมิตถวาย ณ เขาวงกด ปาหิมพานต  
5. กัณฑชูชก  กลาวถึงพราหมณชูชกถูกนางอมิตตาดาบังคับใหไปขอสองกุมารไปเปนคนรับใช  ชู
ชกใชกลอุบาลหรอกพรานเจตบุตรผูเฝาทางวาจะมาทูลอันเชิญพระเวสสันดรกลับไปครองเมือง  
6. กัณฑจุลพน  กลาวถึง ชูชกเดินทางไปพบพระอัตจุตฤาษี  
7. กัณฑมหาพน  กลาวถึง ชูชกลวงพระอัตจุตฤาษีเพื่อใหบอกทางไปบรรณศาลาพระเวสสันดร  
8.กัณฑกุมาร  กลาวถึง ชูชกไดเฝาพระเวสสันดรทลูขอสองกุมาร  ชูชกทุบตีสองกุมารตอพระ
พักตรพระเวสสันดร  
9. กัณฑมัทรี  กลาวถึงพระนางมัทรีกลับจากหาผลไมไมพบพระชาลีและพระกณัหา ทรงคร่าํครวญ
จนสลบ พระเวสสันดรจึงตรัสวาไดพระราชทานสองกุมารนั้นใหพราหมณชูชก   
10. กัณฑสักกบรรพ  กลาวถงึ พระอินทรเสด็จไปทูลขอพระนางมัทรี และไดพระราชทานพร 8 
ประการแกพระเวสสันดร  
11. กัณฑมหาราช  กลาวถึงพระเจากรุงสัญชัยทรงไถสองกุมารจากชูชก และเสดจ็ไปเชิญพระ
เวสสันดรกลบัพระนคร  
12. กัณฑฉกษตัริย  กลาวถึง กษัตริยท้ังหกพระองคทรงพบกันและวิสัญญีภาพ  พระอินทรทรง
บันดาลใหเกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมากษตัริยท้ังหกทรงฟนจากวิสัญญภีาพ  
13. นครกณัฑ  พระเวสสันดรเสด็จกลับพระนคร  
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ขอคดิท่ีไดจากเรื่อง :  

1.การเสียสละเพื่อสวนรวมเปนคุณธรรมอันประเสริฐสุด   
 2. ธรรมยอมคุมครองผูประพฤติธรรม  
 3. ผูมีปญญาและคุณธรรมแมยังเปนเด็กยอมไดรับการยกยองจากผูใหญ  
 4. อํานาจแหงคุณธรรมยอมชนะอํานาจท้ังปวงเสมอ  
 

รายยาวมหาเวสสันดรชาดก (กัณฑมัทร)ี 
ผูแตง : เจาพระยาพระคลัง ( หน ) 
ลกัษณะคําประพันธ : รายยาว 
เน้ือเรือ่ง :  กณัฑทศพร  หลังจากตรัสรู พระพุทธเจาไดเสด็จพรอมดวยพระอรหันตสองหม่ืนรูปไปยังกรุง
กบิลพัสดุเพื่อทรงเทศนโปรดพระประยูรญาติ  แตบรรดาพระประยรูญาติทรงมีทิฐิมานะ  ไมยอมถวาย
สักการะ พระพุทธองคจึงทรงแสดงปาฏิหาริยใหเปนที่ประจักษ  พระประยรูญาติท้ังปวงจึงส้ินมานะถวาย
ความเคารพ ทันใดกเ็กิดฝนโบกขรพรรษ  พระอรหันตทัง้ปวงปรารภวาไมเคยเห็นฝนเยีย่งน้ีมากอน 
พระพุทธเจาตรัสวาฝนนี้เคยตกลงมาครั้งหน่ึงแลวในอดตี  พระอรหันตจึงทูลอาราธนาใหตรัสเลาเรื่องอัน
ยังใหเกิดฝนโบกขรพรรษดงันี้ 
     ในสมัยพระพุทธเจาวิปสสี  กษัตริยแหงนครพนัธุมดีมีพระราชธิดาสองพระองค  พระราชธิดา
พระองคใหญไดทรงกระทําการสักการะบชูาพระพุทธเจาวิปสสี พรอมทั้งทรงอธิษฐานขอใหไดบังเกิดเปน
พระมารดาของพระพุทธเจาในอนาคต  ตอมาพระราชธิดานี้ไดไปเกิดเปนเทพผุสดีพระมเหสีของพระอินทร  
เม่ือส้ินบุญจะตองจุติลงมาเกิดในมนุษยโลก  พระอินทรไดประทานพร  10  ประการตามท่ีนางทูลขอ 
     กัณฑหิมพานต  เทพผุสดไีดมาปฏิสนธใินโลกมนุษย  เปนพระราชธดิาผุสดแีหงกษัตรยิเมือง
มัททราช  เม่ือเจรญิพระชันษาก็ไดเปนพระมเหสีของพระเจากรุงสญชัยแหงสีวีราษฎร  ตอมามีพระราช
โอรสทรงพระนามวาเวสสันดร  เพราะประสูติในตรอกพอคากลางพระนครขณะพระนางเสด็จประพาส 
พระกุมารเวสสันดรมีพระทยัฝกใฝบําเพ็ญทานอยูเปนเนอืงนิตยต้ังแตทรงพระเยาว ครั้นพระชนมายุได  16  
พรรษาไดอภเิษกสมรสกับพระนางมัทรี  เสวยราชยเปนกษัตริยแหงกรงุสีวี มีพระโอรสคือชาลี  และ
พระธิดาคือกณัหา 
     ตอมาเมืองกลิงคราษฎรเกิดฝนแลงขาวยากหมากแพง  พระเจากลิงคราษฎรไดสงพราหมณมาทลู
ขอชางปจจัยนาเคนทรซ่ึงเปนชางคูเมืองสีวี  พระเวสสันดรก็พระราชทานให ทําใหชาวเมืองสีวโีกรธแคน  
ทูลฟองใหพระเจาสญชัยเนรเทศพระเวสสันดรไปอยูปา  พระเจาสญชัยจําพระทัยตองเนรเทศพระเวสสันดร  
พระนางมัทรีขอตามเสด็จพระสวามีพรอมกับพาพระโอรสและพระธิดาไปดวย 
     ทานกณัฑ  พระนางผุสดทีูลขอพระราชทานอภัยโทษใหแกพระเวสสันดร แตพระเจา 
สญชัยไมตรัสตอบแตประการใด  สวนพระเวสสันดรน้ันกอนที่จะเสด็จออกจากพระนครไปเขาวงกต  ได
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พระราชทานสัตสดกมหาทาน  พระเจาสญชัยไดทรงขอมิใหพระนางมัทรีและสองกมุารตามเสด็จไปใน
ปา  แตก็ไรผล ทั้งส่ีพระองคเสด็จออกจาเมืองสีวีไปทามกลางความโศกเศราเสียพระทัยของพระเจาสญชัย
และพระนางผสุดี 
     กัณฑวนปเวสน  พระเวสสันดร  พระนางมัทรีและสองกุมารเสดจ็ไปถึงเมืองมาตุลนครเจต
ราษฎร เม่ือทราบเรื่องราวความเปนมา  กษัตริยเจตราษฎรจึงทลูขอใหพระเวสสันดรเสวยราชยในเมืองนี้  
แตพระเวสสันดรทรงปฏิเสธ ยืนยันจะเสดจ็ไปยังเขาวงกต  กษัตริยเจตราษฎรจึงทรงพรรณนาช้ีทางไปยังปา
หิมพานต  แลวมีรับส่ังใหพรานเจตบุตรทาํหนาท่ีเฝารักษาตนทางมิใหผูใดผานลวงล้าํไปรบกวนทัง้ 4  
พระองค  ยกเวนผูเปนราชทูตท่ีถือสาสนมาจากพระเจาสญชัยหรือจากกษัตริยเจตราษฎรเทานั้น  ฝายพระ
อินทรไดมีเทวโองการใหพระเวสสุกรรมมาเนรมิตบรรณศาลาและเคร่ืองจําเปนในการบําเพ็ญพรตไวให 
เม่ือท้ัง 4  พระองคเสด็จมาถงึเขาวงกตก็ผนวชเปนดาบส 
 กัณฑชชูก  ชูชกเปนพราหมณเฒายากจนแหงแควนกลิงคราษฎร  ขอทานไดเงนิมากมาย จึงนําไป
ฝากเพ่ือนพราหมณ แตเพื่อนไดนําเงินที่ชูชกฝากไวไปใชจงชดใชโดยยกนางอมิตตดาบุตรสาวใหเปน
ภรรยา นางอมิตตดาปรนนิบัติสามีอยางดียิง่ เปนเหตุใหพราหมณอ่ืน ๆ เปรียบเทียบนางอมิตตดากับภรรยา
ของตนแลวพาลทุบตีภรรยา  เหลานางพราหมณีจึงรุมดาวานางอมิตตดา  เทวดาดลใจใหนางอมิตตดาบีบ
บังคับใหชูชกไปขอกัณหาชาลีมาเปนขารบัใช ชูชกจําใจตองเดินทางไปและพบกับพรานเจตบุตร  ชูชกใช
โวหารลอลวงใหพรานเจตบตุรหลงเช่ือวาตนเปนราชทูตจากพระเจาสญชัย 
 กัณฑจลุพน  พรานเจตบุตรพรรณนาถึงปาที่ชูชกจะตองเดินทางผานไป แลวแนะใหไปหาพระ
อัจจุตฤๅษีเพื่อขอใหชางไปเขาวงกตอันเปนที่พํานักของพระเวสสันดร 
 กัณฑมหาพน  ชูชกเดินทางไปตามท่ีเจตบุตรบอก กระท่ังไดพบกับพระอัจจุตฤๅษี  พระฤๅษี
หลงเช่ือชูชกวาจะไปสนทนาธรรมกับพระเวสสันดร  จึงช้ีทางไปเขาวงกตให พรอมทัง้พรรณนาลักษณะปา
ที่จะผานพบโดยละเอียด 
 กัณฑกุมาร  ชูชกเดินทางไปถึงเขาวงกตในเวลาเย็น  แตยังไมเขาไปพบพระเวสสันดรทันที  คอยให
ถึงเวลาเชาเพื่อใหพระนางมัทรีเสด็จไปหาผลาหารกอนจะไดทลูขอกุมารโดยไมมีผูใดขัดขวาง  ในคืนน้ัน
พระนางมัทรทีรงพระสุบินราย พระเวสสันดรทรงเลีย่งทํานายไปวาเกดิจากธาตุวิปรติ  ครั้งรุงเชาพระนางได
ทรงส่ังเสียสองกุมารและฝากฝงแกพระเวสสันดรแลวเสด็จเขาปา  ชูชกเห็นเปนโอกาสเหมาะ จึงเขาไปทูล
ขอสองกุมาร สองกุมารทรงไดยินก็หนีไปแอบในสระบวั  พระเวสสันดรตรัสเรียกข้ึนมาแลวบริจาคแกชู
กชก   ชูชกเฆีย่นตีสองกุมารตอพะพกัตรพระเวสสันดรเพื่อกําหราบแตตนมือ  ทั้งสองกุมารตรัสพอจนพระ
เวสสันดรเกือบระงับพระอารมณโกรธมิได แตในที่สุดก็ทรงใชขันติและอุเบกขาเขาขมใจ จนชูชกพาสอง
กุมารจากไป 
 กัณฑมัทรี  กอนจะออกจากประตูปา สองกุมารคร่ําครวญส่ังความถึงพระมารดาจนเทพยดาสงสาร
และเพื่อใหการบริจาคทานครั้งย่ิงใหญของพระเวสสันดรเปนไปอยางราบรื่น  พระอินทรจึงมีเทวบัญชาให
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เทวดาจําแลงเปนสิงโตและเสือสองตัวไปขวางทางมิใหพระนางมัทรีกลับทันการบําเพ็ญทานครั้งนี ้ 
จนกระท่ังมืดคํ่า  สัตวทั้งสามจึงหลีกทางใหตามคําวอนขอของพระนาง  ครั้นถึงพระอาศรมไมพบสองกุมาร  
พระนางมัทรซ่ึีงทรงสังหรณพระทยัจากพระสุบินอยูแลวก็ทรงโศกเศรามาก  เสดจ็ไปทูลถามพระเวสสันดร   
พระเวสสันทรก็ไมทรงตอบแตกลับทรงตัดพออยางรุนแรง  ทําใหพระนางมัทรกีริว้ยิง่นัก  ไดเสด็จตามหา
สองกุมารทุกหนทุกแหงในปาก็ไมทรงพบ ดวยความทกุขโทมนัสพระทัยเปนอยางยิ่งทําใหทรงถงึแก
วิสัญญภีาพ  ครั้นพระเวสสันดรทรงแกไขใหฟนพระสติและตรัสเลาความจริง พระนางมัทรีก็ทรง
อนุโมทนาดวยอยางเต็มพระทัย 
 สักกบรรพ  พระอินทรทรงแปลงเปนดาบสพราหมณมาทลูขอพระนางมัทรีเพราะเกรงวาจะมีผูมา
ทูลขออีก  พระเวสสันดรพระราชทานให  พระนางมัทรีกท็รงอนโุมทนา  พระอินทรจงึแสดงพระองคแลว
ถวายพระนางคืน  พระเวสสันดรไดทูลขอพร  8  ประการ  เม่ือประสาทพรแลวพระอินทรก็อันตรธานไป 
 มหาราช  เทพยดาไดดลใจใหชูชกพาสองกุมารเดินทางมาถึงกรุงสีวี  แลวเดนิลดัตัดผานหนาพระ
ลาน  พระเจากรุงสญชัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารมีรูปโฉมงดงาม จึงรับส่ังใหไปนาํตัวทั้งสามมาเฝา  เม่ือ
ทรงทราบเรื่องราวทั้งปวงกท็รงไถสองกุมารตามคาตัวทีพ่ระเวสสันดรทรงกําหนดไว  แลวตรัสให
ตระเตรียมกองทัพเกียรตยิศเสด็จไปพรอมดวยพระนางผสุดีและกัณหาชาลี  เพ่ือทูลเชิญพระเวสสันดรและ
พระนางมัทรีคืนพระนคร  ฝายชูชกก็ตายเพราะบรโิภคอาหารท่ีจัดมาเลีย้งดูมากจนเกนิไป 
 ฉกกษัตริย  พระเจากรุงสญชัย  พระมเหสีและพระนัดดาเสด็จไปถึงพระอาศรม  ไดพบกับพระ
เวสสันดรและพระนางมัทรี ทั้ง 6  พระองคทรงปติโสมนัสเปนที่ย่ิงถึงกับทรงวิสัญญภีาพ  ทันใดกมี็ฝน
โบกขรพรรษตกลงมา ท้ัง  6  พระองคพรอมดวยขาราชบริพารกฟ็นคืนสติ  บรรดาเสนามาตยและประชาชน 
ที่ตามเสด็จจึงทูลขอใหพระเวสสันดรและพระนางมัทรีลาผนวชเสด็จคืนพระนครเสวยราชยดังเดิม 
 นครกณัฑ  พระเวสสันดรและพระนางมัทรลีาผนวช  ไดมีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้ง
หนึ่ง  ครั้นเม่ือเสด็จกลับถึงพระนครก็โปรดใหปลอยสัตวและนักโทษ  รวมทั้งทรงบรจิาคทานแกประชาชน  
พระเวสสันดรดํารงพระชนมอยูได  120  พรรษาจึงสวรรคต  เสด็จเสวยทิพยสมบติในสวรรคช้ันดุสิต 
 เม่ือตรัสเลาจบลง  พระพุทธเจาก็ทรงเทศนาอริยสัจ  และตรัสถึงการกลบัชาติมาเกิดวาผูใดในเรื่อง
มาเกิดเปนผูใดในสมัยพระพุทธองค 
(บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. ...........
.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 47 
กาพยเหเรอื  

ผูแตง : เจาฟาธรรมาธิเบศร  
ลกัษณะคําประพันธ : กาพยหอโคลงเหเรอื ข้ึนตนดวยโคลงส่ีสุภาพ 1 บทกอนแลวตามดวยกาพยยานี 11  
จุดประสงค :  1. เพื่อใชเปนบทเหเรือ  
        2. เพ่ือใหจังหวะฝพาย พายพรอมกนั   
        3. เพ่ือใหความสนุกสนานเพลดิเพลิน  
เน้ือเรือ่ง :  กลาวถึงขบวนเรอืพยุหยาตราทางชลมารคประกอบดวยเรือพระที่น่ัง และเรือที่มีโขนเรอืเปนรูป
สัตวตาง ๆ คือ เรือครุฑ ยดุนาค เรือไกรสรมุข เรือสุวรรณหงส  เรือชัย เรือคชสีห เรอืมา เรือสิงห เรือนาคา 
เรือมังกร เรือเลียงผา เรืออินทรี  ซ่ึงเปนการชมความงามของเรือ   

หลังจากนัน้เปนการชมความงามของปลาในตอนสาย ๆ ซ่ึงไดแก ปลานวลจันทร คางเบือน 
ตะเพยีน กระแห แกมชํ้า ปลาทุก น้ําเงิน ปลากราย หางไก สรอย เนื้อออน เสือ แมลงภู หวีเกศ ชะแวง 
ชะวาด แปบ 

 เม่ือเรือแลนเรยีบชายฝงตอนบายก็ชมตนไมไปดวย เชน นางแยม จําปา ประยงค พุดจีบ พิกุล 
สุกรม สายหยุด พุทธชาด บนุนาค เต็ง แตว แกว กาหลง มะลวิัลย ลาํดวน   

เม่ือใกลพลบค่ําก็ชมนกตาง ๆ ดังเชน นกยงู สรอยทอง สาลิกา นางนวล แกวไกฟา แขกเตา  
ดุเหวา โนรี สัตวา  

และตกตอนกลางคืนก็คร่ําครวญคิดถึงนางที่เปนที่รกัยิ่ง    
 ประเพณกีารเหเรือมี 2 ประเภท คือการเหเรือหลวงในงานพระราชพธิี  และเหเรือเลนเปนการเหเรือ
ในขณะเลนเรือ   
ลกัษณะการเหเรือ  มี 4 ชนดิคือ  

1. เหโคลงนํากาพย  ใชเหเม่ือเรือออกจากทาไปตามน้ํา  
2. ชาละวะเห  คือ เหชา ใชเหเม่ือเรือออกจากทาไปตามน้ํา  
3. สวะเห  ใชเหเม่ือเรื่อจวนจะถึงที่ประทับ เรือกจ็อดพอดี  
4. มูลเห  ใชเหขณะเรือจะเทยีบทา  

คุณคาทางดานวรรณศิลป   
 1. การพรรณนาใหเห็นภาพและใหอารมณความรูสึกไดด ี 
 2. รูปแบบสอดคลองกับเน้ือหา  
 3. มีกลวิธกีารพรรณนาโดยใชอุปมา การเลนคํา  การแสดงใหเห็นภาพและอารมณตาง ๆ ไดดี  
คุณคาทางดานสังคม  
 1. สะทอนภาพการดําเนินชีวิตของคนไทยในสมยัปลายกรุงศรีอยุธยาท่ีใชเรือเปนพาหนะสําคัญ  
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เพราะมีแมน้ําลําคลองมาก  
 2. ใหความรูเกีย่วกับประเพณีการเหเรือ  และขบวนพยุหยาตราทางชลมารค   
 3. สะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณ ีคานิยม ความเช่ือของคนไทย   

บทท่ี 48 
สามัคคีเภท คาํฉันท 

ผูแตง :  ชิต   บุรทัต 
ลกัษณะคําประพันธ : ฉันทชนิดตางๆ และกาพยฉบัง 16  
เน้ือเรือ่ง :  สามัคคีเภทคําฉันท  ซ่ึงเปนบทประพันธของ ชิต  บุรทัต  มีที่มาจากคัมภรีพระไตรปฏก  ซ่ึงมี
เรื่องราวกลาววา  ในครั้งพุทธกาล  แควนมคธเปนมหาอาณาจักรบนลุมแมนํ้าคงคามีกรุง 
ราชคฤหเปนเมืองหลวง  พระมหากษัตริยผูปกครองแควนมคธคือพระเจาพิมพิสาร  พระราชโอรสพระองค
แรกทรงพระนามวาอชาตศัตู  เจาชายอชาตศัตรถููกพระเทวทัตยยุงใหกอการกบฏชิงราชบัลลังก และลอบ
สังหารพระราชบิดาแตถูกจบัได  เม่ือพระเจาพิมพิสารทราบความประสงคของพระราชโอรส  จึง
พระราชทานอภัยโทษและยกทราชสมบัติให แตเจาชายอชาตศัตรูเกรงพระราชบดิาเปลี่ยนพระทัยภายหลัง 
จึงบัญชาใหจับพระเจาพิมพสิารจองจําบนภูเขาคิชฌกฏูและทรมานจนส้ินพระชนม 
     พระเจาอชาตศัตรูเปนศัตรกูับกษัตรยิลจิฉวีแหงแควนวัชชี  ซ่ึงมีกรุงเวสาลีเปนเมืองหลวง ดวย
ปญหาแยงชิงเครื่องเทศอันมีคา  พระองคจึงวางแผนทําสงคราม  ทรงใชวัสสการ 
พราหมณใหไปเฝาพระพุทธเจาบนภูเขาคิชฌกฏู  กราบทลูถามวาพระองคจะทรงโจมตีแควนวัชชี  พระพุทธ
องคมีรับส่ังอยางไร  ใหจํามากราบทูลเม่ือวสัสการพราหมณไปเขาเฝา  ไดยินพระพุทธเจาตรัสถามพระ
อานนทวาชาววัชชียังประพฤติอปริหานิยธรรม 7  ประการอยูหรือไม  พระอานนทกราบทูลวาชาววัชชียัง
ประพฤติกันอยู  พระพุทธองคตรัสวา ทรงแสดงธรรม  7  ประการนั้นแกกษัตรยิลจิฉวีครั้งหนึ่งวาเปนแต
ความเจรญิ  ไมมีความเส่ือมเลย 
     วัสสการพราหมณไดยนิดงันั้นจึงดํารวิา  แมกษัตรยิลจิฉวีประพฤติอปริหานิยธรรมเพียงขอเดยีว 
ก็ยังมีแตความเจรญิ  ไมมีความเส่ือมเลย ดงันั้นพระเจาอชาตศัตรูไมอาจเอาชนะกษัตริยลิจฉวีได  นอกจาก
จะทําลายความสามัคคีของเหลากษัตริยลิจฉวีเสียกอน  จากน้ันวัสสการพราหมณทูลลาพระพุทธเจาแลวไป
เขาเฝาพระเจาอชาตศัตรู  กราบทูลใหทรงทราบ  พระเจาอชาตศัตรูจึงไมกลาโจมตีแควนวัชชี วัสสการพรา
หมณออกอุบายทําลายความสามัคคีของเหลากษตัรยิลิจฉวีได จากน้ันพระเจาอชาตศัตรูทรงกรธีาทัพเขาไป
ยึดครองแควนวัชชีไดโดยไมมีการสูรบใหเสียเลือดเนื้อ 
     เม่ือ ชิต   บุรทัต  นําเรื่องมาแตงสามัคคีเภทคําฉันท  ไดจับความต้ังแตพระเจาอชาตศัตรวูางแผน
ใหวัสสการพราหมณเปนไสศึกไปทําลายสามัคคีธรรมของเหลากษัตรยิลิจฉวี  กษัตรยิฉวีมิไดสงสัยวาเปน
กลอุบายของศัตรูจึงรับอุปการะวัสสการพราหมณดวยความเมตตา  และทรงต้ังใหเปนครูสอนศิลปวิทยาแก
บรรดาราชกุมาร  รวมท้ังดํารงตําแหนงอํามาตยผูพิพากษาคดีความอีกดวย 
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     วัสสการพราหมณปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถอยางยิ่งจนเปนท่ีไววางพระทัย  เม่ือเห็นวา
กษัตริยลิจฉวีทรงหมดความสงสัยตนแลว  จึงดําเนินการตามแผนโดยวางอุบายใหราชกุมารทั้งหลายผูเปน
ศิษยหวาดระแวงกัน และหาเหตุใหทะเลาะวิวาทกันเปนนติย  เม่ือราชกมุารนําความข้ึนทูลพระบิดาของตน  
ก็ทําใหบรรดากษัตริยลิจฉวซ่ึีงเช่ือในถอยคําของพระโอรสเกิดความแตกราวผิดใจตกัน  เม่ือเวลาลวงไป  3  
ป  สามัคคีธรรมในหมูกษัตรยิลจิฉวีกถ็กูทําลายส้ิน   
วัสสการพราหมณจึงสงคนไปแจงขาวใหพระเจาอชาตศัตรูยกทัพมายังเมืองเวลาลี  กส็ามารถยึดเมืองได
โดยงายเพราะไมมีการตอสูเน่ืองจากกษัตรยิทุกพระองคทรงเพกิเฉยไมรวมมือกันปองกันบานเมือง 
(บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

บทท่ี 49 
นิทานเวตาล   ตอนท่ี 6 

ผูแตง : พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  (น.ม.ส. ยอมาจาก รชันี แจมจรัส)  
ลกัษณะคําประพันธ : เปนรอยแกว มีรอยกรองแทรกบาง เชน โคลงส่ีสุภาพ กลอนสุภาพ และมาณวกฉันท  
จุดประสงค : เพื่อสอนใหใชสติปญญาในการแกไขปญหาตาง ๆ  
เรื่องยอ :  พระวิกรมาทิตยครองราชย ณ กรุงอุชชยินี  ทรงพระปรีชาสามารถเปนเลิศทั้งในดานการปกครอง
และการศึกสงคราม  หลังจากที่ครองราชยไดหลายปแลวก็มีพระราชประสงคเสด็จไปทรงสอดสองดูความ
เปนไปของบานเมืองอ่ืน  จึงทรงมอบหมายใหพระราชอนุชาคือพระภรรตฤราชปกครองบานเมืองแทน
พระองคแลวกท็รงปลอมเปนโยคีเสด็จเขาไปในปาและในเมืองตาง ๆ โดยมีพระธรรมธวัชพระราชโอรส
ตามเสด็จ 
     พระภรรตฤราชทรงปกครองบานเมืองไดไมนานก็สละราชสมบัติเสด็จเขาปาผนวชเปนโยคี  ฝาย
พระวกิรมาทติยเสด็จทองเท่ียวไปไดประมาณปหน่ึงก็ทรงเบื่อหนาย  ครัน้ทรงทราบวาพระราชอนุชาทรง
ละบานเมือง จึงเสด็จคืนพระนครแตกอนทีจ่ะเสด็จเขาเมือง  อสูรปถพีบาลซ่ึงพระอินทรมีบญัชาใหลงมาเฝา
รักษากรุงอุชชยินีไดเขามาขัดขวางและเกดิการตอสูกัน  ในท่ีสุดพระวกิรมาทิตยทรงชนะปถพีบาลไดทูลเลา
วา  พระองคและพระราชบุตรกําลังถูกปองรายจากโยคีซ่ึงอาฆาตแคนพระราชบิดา  แตเม่ือพระราชบิดา
ส้ินพระชนมแลว  ก็คิดทํารายพระวิกรมาทิตยและพระราชบุตรแทน  จึงควรระวังพระองค พรอมทัง้ทูลวา  
ถาผูใดมุงปลงพระชนมพระองคกอน  พระวกิรมาทิตยกท็รงสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะทรงสังหารผูน้ันได  เพ่ือ
จะไดทรงปกครองโลกใหเกดิ 
สันติสุข แลวปถพีบาลก็อันตรธานไป 
     พระวกิรมาทิตยทรงปกครองบานเมืองอยางมีความสุข  วันหนึ่งมีพอคานําผลไมมาถวาย  ทรง
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ระแวงวาพอคาผูนี้อาจะเปนผูปองรายพระองคตามที่ปถพีบาลไดทูลเตือนไว  จึงไมเสวยผลไมนั้นแต
โปรดใหเก็บไวในคลัง  สวนพอคาก็นํามาถวายทกุวนัจนมีผลไมเปนจํานวนมาก  วนัหน่ึงพระราชาทรง
ทราบวาในผลไมแตละผลมีพลอยทับทิมเม็ดใหญน้ํางามซอนอยูภายใน  จึงตรัสถามความประสงคของ
พอคาท่ีนําของมีคาเยี่ยงนี้มาถวาย  พอคาทูลวาตนเปนโยคีช่ือศานติศีล  กําลังจะกระทาํพิธีอยางหนึ่งในปาชา  
ถาทําพธิีไดลลุวงก็จะไดเปนใหญในโลก  จึงตองการความชวยเหลือจากพระองค  โดยขอใหพระวกิรมา
ทิตยกับพระราชบุตรเสด็จไปที่ปาชาแลวทรงปฏิบัติตามคําส่ังของตน  เพ่ือชวยใหพิธีกรรมประสบ
ความสําเรจ็  แมพระวิกรมาทติยจะทรงระลกึถึงคําเตือนของปถพีบาลแตก็ไมอาจจะทรงบายเบ่ียงเพราะเปน
กษัตริยตรัสแลวยอมไมคืนคํา  จึงทรงรับคํา  ในวันนัดหมายก็เสด็จพรอมพระราชบุตรไปพบโยคท่ีีปาชา  
โยคีขอใหเสดจ็ไป นําศพท่ีแขวนอยูบนตนอโศกในปาชาอีกแหงหนึ่งมาใหตน 
     เม่ือพระวกิรมาทิตยเสด็จไปยังปาชาดังกลาว  ก็ทรงพบศพลูกชายพอคาน้ํามันซ่ึงมีเวตาลสิงหอย
อยูที่กิ่งอโศก  ก็ทรงจับเวตาลไดดวยพระวริิยภาพจนในที่สุดเวตาลยอมไปกับพระองค  แตเวตาลทูลวา 
ระหวางการเดนิทางจะเลานทิานถวายและถามปริศนาหรอืปญหา ถาเผลอพระสติตอบ  ตนจะลอยกลับมายัง
กิ่งอโศกดังเดมิ 
    ขณะเดินทาง  เวตาลเลานิทานเรื่องตาง ๆ ถวาย เม่ือจบเรื่องก็ต้ังปญหาดวยพระปญญาอันเลิศทํา
ใหพระวกิรมาทิตยอดพระทัยมิได  จึงทรงตอบปญหาทุกเรื่อง เวตาลก็ลอยออกจากยามท่ี 
พระวกิรมาทติยทรงแบกกลบัไปที่ตนอโศกทุกที  พระองคก็ตองเสด็จไปนําตัวกลับมาทุกครั้ง  เปนอยูเชนน้ี
จนกระท่ังเวตาลเลานิทานเรือ่งสุดทายแลวต้ังปญหา  แตครั้งนี้พระวกิรมาทิตยไมทรงตอบ  ซ่ึงอาจเพราะ
เปนปญหาที่ยากมาก  ยังทรงขบปญหาไมแตก  หรืออาจเพราะทรงนึกข้ึนไดวาการไมทรงตอบจะทําใหทรง
นําเวตาลไปใหโยคีได  ดวยเหตุน้ีเวตาลจึงยอมใหพระวกิรมาทิตยนําตัวไป  แตไดทูลเตือนใหระวงัพระองค
เม่ือโยคีใหพระองคเคารพเทวรูปนางทรุคาดวยอัษฎางค-ประณต 
      ครั้นพระวกิรมาทิตยเสดจ็ไปถึงปาชาท่ีโยคีอยู  โยคีไดพาพระองคและพระราชยบตุรไปยังเทวรู
ปนางทุรคา  และใหทรงกระทําอัษฎางคประณต  ทรงระลกึถึงคําเวตาล  จึงเกี่ยงใหโยคีทําอัษฎางคประณต
ใหดูเปนตัวอยาง แลวฉวยโอกาสใชพระแสงดาบฟนศรีษะโยคีขาดกระเด็นไปบรรดาเทพท้ังปวงจึงอวยชัย
ใหพรพระวิกรมาทิตยไดทรงขอพรใหเรื่องราวของพระองคยังคงอยูในโลกเพื่อพระเกียรติจกัไดปรากฏ
ตลอดไป 
เน้ือเรือ่งตอนท่ี 6  : พราหมณเกศวะไดปสสาวะรดเทวรูปปญจานนท คือ รูปพระอิศวร 5 พักตร แลวผลักตา
ลงไปในสระทําใหชาวบานโกรธ  พราหมณเกศวะกลวัพระผูเปนเจาลงโทษเลยกลับตัวเปนคนดี  ตอมามี
ครอบครวัมีลกูสาวช่ือนางมธุมาลตี  ซ่ึงเปนหญิงที่มีความงามมาก จนทําใหเกิดเรื่องยุงยากในครอบครัว 
เน่ืองจากบิดามารดาและพี่ชายของนางไดยกนางใหกับชายหนุม 3 คน ซ่ึงแตละคนมีความรูและ
ความสามารถเทากันหมด ขณะที่บิดามารดาและพ่ีชายกําลังจะยกนางใหกับชาย 3 คน  บังเอิญมีงพูษิตัวหนึ่ง
เลื้อยเขามากัดนางตาย  พราหมณเกศวะไดจัดการเผาศพนาง และชายคนท่ี 1 ไดเก็บกระดูกนางไป  ชายคนท่ี 
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2 ไดเก็บเอาเถาถานไป  สวนชายคนที่ 3 ไมไดนําอะไรไปเลย  ทั้งสามคนไดทองเท่ียวหาความสุขไป
เรื่อย ๆ ชายคนที่ 3 ไดขโมยตําราวชิาชุบชีวิตคน จากชาวบานสามีภรรยาคูหน่ึงและไดนําติดตัวไปดวย  
 ชายท้ังสามหลังจากแยกกันแลว  ก็ไดกลับมาพบกันยังที่เผาศพนางมธุมาลตีอีกครั้ง  จึงไดชวยกนั
ชุบชีวิตนางใหฟน  เม่ือนางฟนข้ึนมาชายท้ัง 3 คนเกิดแกงแยงนางกนัข้ึน  ไมมีใครตัดสินไดวาใครควรจะ
ไดนางเปนภรรยา  เวตาลกลาวคําดูหม่ินสติปญญาพระราชาทัง้หลายวา คงไมมีปญญาตัดสินไดวา
ใครสมควรไดนางเปนภรรยา  ทาววกิรมาทิตกษัตริยผูมีปญญาและอานุภาพ  เม่ือทรงไดฟงคําดูหม่ินเชนน้ัน
จึงลืมเง่ือนไขท่ีวาระหวางทางที่เวตาลอยูในยาม  พระองคจะตองไมตรสัอะไร  หากตรัสข้ึนเวตาลจะเกิด
ฤทธิล์อยหลุดจากยามไปแขวนท่ีตนอโศกตามเดิม  พระวิกรมาทิตไดตรัสตอบวาชายคนที่ 2 สมควรจะได 
นางเปนภรรยาเพราะเปนคนเก็บเถาถานนางไว  ชายคนที ่1 ควรเปนลูกเพราะเก็บกระดูกนางไว และชายคน
ที่ 3 เปนผูชุบชีวิตนางควรเปนพอ  พอพระองคเผลอตรสัตอบออกมาเวตาลก็ลอยกลบัไปแขวนอยูที่ตน
อโศกตามเดิม   
  ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :  

1.คนที่มีความอดทน อดกลัน้ยอมชนะฝายตรงขามเสมอ  
 2. คนฉลาดมักจะทนฟงคนโงแสดงความคิดเห็นไมได  
 3. ผูมีปญญาบางครั้งยอมเปนเหยื่อของคนโงได  
 4. คนที่ทําผิดแลวสํานึกผิดพระเจายังใหอภัยเสมอ  
 5. อมนุษยที่มีคุณธรรมตํ่า  ถงึจะมีฤทธิ์อยางไรกย็อมพายแพมนุษยท่ีมีคุณธรรมสูง  
(บันทึก) เนือ้เรือ่ง ตอนท่ี 10 :  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 (บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :  นทิานเวตาล   ตอนท่ี 10 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 50 
หัวใจชายหนุม 

ผูแตง : รามจิตติ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6) 
ลกัษณะคําประพันธ : ความเรียง(จดหมายเขียนโตตอบกนั) 
เน้ือเรือ่ง :  ประพันธเปนหนุมไทยที่เดินทางไปศึกษายังประเทศอังกฤษ  ครั้นสําเร็จการศึกษาแลวก็เดินทาง
กลับประเทศไทยโดยทางเรือ  ขณะเดินทางก็ไดเขียนจดหมายถึงเพ่ือช่ือประเสริฐทีย่ังคงศึกษาอยูใน
ประเทศอังกฤษ  เลาถึงความรูสึกวาคิดถึงประเทศอังกฤษและคนรัก  เม่ือถึงเมืองไทยก็เขียนถึงสังคมไทยที่
เขาไดจากไปนานวายังมีลักษณะลาหลังในสายตาและความรูสึกของเขา 
     นอกจากการวิ่งเตนใหบุตรชายไดเขารับราชการแลว  บิดาของประพันธยังไดเตรยีมจัดหาหญิง
สาวที่เห็นวาคูควรกับเขาไวดวย  เธอเปนบุตรสาวคนจนีช่ือแมกิมเนย  ซ่ึงเม่ือประพันธไดเห็นกต้ั็งสมญา
นามใหเธอวา “นางซุนฮูหยิน” เพราะแมเธอจะแตงตัวหรูหรา แตก็ดเูชยเรอรา  มีรสนิยมแบบตะวนัออก  
ประพันธไมสนใจท้ังยังรังเกยีจการแตงงานโดยวิธีคลุมถุงชนอีกดวย  กระทั่งวนัหนึง่เขาไดพบ “อุไร” หญิง
สาวที่ถูกใจเพราะเธองามทันสมัยแบบหญิงตะวันตก  จากความสัมพนัธอันใกลชิดทั้งคูจึงไดเสียกันจนอุไร
ต้ังครรภ  บดิาประพันธตองจัดการแตงงานใหโดยดวน 
     ชีวิตคูที่เกดิจากความสัมพนัธอยางรวดเรว็และผวิเผินระหวางประพนัธและอุไรไดกอใหเกิด
ความขัดแยงอยางรนุแรงเม่ือมาครองคูอยูดวยกัน  หลังจากแทงบุตรแลวอุไรไดออกเที่ยวเตรมากข้ึน  
ประพันธซ่ึงแมจะเปนนักเรยีนหัวนอกแตก็ยงมีคานิยมแบบไทย ๆ อยู  จึงไมอาจทนพฤติกรรมสมยัใหมอัน
ไมเหมาะสมของอุไรได ท้ังสองขัดแยงกนัจนอุไรกลับไปอยูกับบิดาของเธอ  ไมนานนักอุไรก็ไดพบรักใหม
กับพระยาตระเวนนคร  ในทีสุ่ดประพันธและอุไรก็หยาขาดจากกัน 
     การรับราชการของประพันธกาวหนาไปดวยดี  ประพันธไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปน
หลวงบริบาลบรมศักดิ์  สวนอุไรครองคูอยูกับพระยาตระเวนนครไมนานก็เลิกกนัแลวหวนกลับมาขอคืนดี
กับประพันธ  แตเขาปฏเิสธ เธอจึงกลับไปอยูกับบิดาอีกครั้งหน่ึง  ตอมาไดแตงงานใหมกลับหลวงพิเศษผล
พานิช 
     เม่ือเวลาผานไป  ประพนัธซ่ึงปรับตัวไดแลวในสังคมไทยก็ไดพบรักครั้งใหมกับหญิงสาวช่ือ 
“ศรีสมาน” บิดามารดาของท้ังสองรูจักชอบพอกัน ประพันธจึงหวังวาจะไดแตงงานครองคูอยูกับศรีสมาน
อยางมีความสุขยั่งยืนในอนาคต 
(บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ไตรภูมิพระรวง ตอน มนุสสภูมิและอตุตรกรุุทวีป 
ผูแตง : พระมหาธรรมราชาท่ี   1  (พญาลิไทย) 
ลกัษณะคําประพันธ : รอยแกว บรรยายความ 
เน้ือเรือ่ง :  ไตรภูมิพระรวงมีเน้ือหาสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของแดนทั้งสามหรือไตรภูมิไดแก  กามภูมิ  รูปภูมิ  
และอรูปภูมิ  ซ่ึงท้ังสามภูมิน้ีลวนแตเปนแดนท่ีมนุษย  สัตว  และเทวดามาเวยีนวายตายเกดิกันตามบุญและ
บาปของตนท่ีไดกระทําไวในแตละชาตภิพ  จนกวาจะไดบรรลุนิพพานคือโลกกตุรภูมิ 
     เนื้อเรื่องแบงออกเปน  11  กัณฑ  แรกเริม่กลาถึง “กามภูมิ” ซ่ึงเปนแดนท่ีอยูของผูที่ยังของแวะ
อยูในกาม คือ  นรกภูมิ  ติรัจฉานภูมิ  เปตภมิู  อสุรกายภูมิ  (ทั้ง  4 ภูมิน้ี  เรยีกวา  อบายภูมิหรือทุคติภมิู 4 )  
และมนุสสภูมิ  ซ่ึงตอนที่เปนมนุสสมภูมินี้จะแยกกลาวถึงประเภทตางๆ ของมนุษย 4 ประเภทใน 4 แผนดิน 
หรือ 4 ทวีปไดแก  ชมพูทวปี  บุรพวเทหทวีป  อุตตรกุรุทวีป  และอมรโคยานทวปี  จากนีก้็กลาวถึงมหา
จักรพรรดริาช  จุลจักรพรรดริาช  โชติกเศรษฐี    บุญกริิยาวัตถุ  โยนิทั้งส่ี  และเหตุแหงมรณะ 4 เม่ือจบ
มนุสสภูมิแลวจึงกลาวถึงสวรรคภูมิอันประกอบดวยสวรรค 6 ช้ัน ที่เรยีกวาฉกามาพจรคือ จาตุมหาราชิกา
สวรรค  ดาวดึงสาสวรรค  ยามาสวรรค  ดสิุดาสวรรค  นมิมานรดีสวรรค  และปรนิมมิตรวสวตดีสวรรค 
(มนุสสภูมิและสวรรคภูมิเรยีกวาสุคติภูมิ 7) 
     ตอมาเปน “รูปภูมิ” ซ่ึงเปนแดนของพรหมคือ  ผูท่ีบําเพ็ญสมาธจินไดฌานสมาบัติแลวมาเกดิเปน
พรหมที่มีรูป  แตไมมีจิตหรอืวิญญาณ  ไมมีการเคลื่อนไหว  ไมมีการครองเรือน  แบงเปน 16 ช้ัน เรียกวา
โสฬสพรหม  เริ่มพรรณนาต้ังแตภูมิของพรหมชั้นตํ่าสุดที่เรยีกวาปารสัิชชาภูมิ  จนกระทั่งถึงพรหมช้ัน
สูงสุดที่เรียกวาอกนิฎฐภูมิ 
 เม่ือจบรูปภูมิแลวก็กลาวถึง “อรูปภูมิ” ซ่ึงเปนแดนของพรหมเชนกนั แตเปนอรูปพรหม  คือพรหม
ที่ไมมีรูป  มีแตจิตหรือวญิญาณ  แบงออกเปน 4 ช้ันไดแก  อากาสานัญจายตนภูมิ  วญิญาณญัจายตนภูมิ  อา
กัญจัญญายตนภูมิ และเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ 
     หลังจากกลาวถึงภูมิทั้งสามจบแลวก็ไดกลาวถึงฉัพพรรณรังสี  อนจิจลักษณะ  ภูเขา  แมน้ํา  พระ
อาทิตย  พระจนัทร  นวเคราะห  ดารากร  ชมพูทวีปท่ีเปนปาหิมพานต  ตอมากลาวถงึโอกาสมหากลัป
ปสุญญตา – กลัปวนิาศและอุบัติ  น้ําประลัยกัลป  และจบลงดวยกัณฑสุดทายคือ  นิพพานกถา ซ่ึงวาดวย
เรื่องนิพพานอันพนจากไตรภูมิแลว   เรยีกวา  โลกุตรภูมิ และวธิีปฏิบัติเพ่ือบรรลุนิพพาน 
(บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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โคลงนริาศนรนิทร 
ผูแตง : นายนรินทรธิเบศร ( อิน ) 
ลกัษณะคําประพันธ : รายสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ 
เน้ือเรือ่ง :  โคลงนริาศนรินทรแตงเปนรายสุภาพนํา 1 บทและตอดวยโคลงส่ีสุภาพ 143 บท  เริ่มตนยอพระ
เกียรติพระมหากษัตริยและชมบานเมือง  จากนั้นจึงกลาวถึงการจากนางและการเดนิทาง  ผานสถานที่ใดก็
คร่ําครวญถึงหญิงรัก การเดินทางเขาคลองบางกอกใหญ  ผานวัดหงส  บางย่ีเรือ  บางขุนเทียน  บางกก  โคก
ขาม  แมกลอง  ปากนํ้า  บานแหลม  เพชรบรุี ข้ันบกที่ชะอํา  ผานเขาสามรอยยอด  บางสะพาน  จนถงึ
ตะนาวศรี  มีการชมนก  ชมไม  ชมสัตวตลอดระยะทาง 
(บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

บทท่ี 53 
คัมภีรฉันทศาสตร 

ผูแตง : พระยาพิศณุประสาทเวช(คง  ถาวรเวช) เปนผูริเริ่มจัดพิมพ 
ลกัษณะคําประพันธ : กาพยยานี 11 
เน้ือเรือ่ง :  เน้ือเรื่องในฉันทศาสตรอาจแบงเปนตอนๆ ไดดังน้ี 
     ตอนที่ 1  เริม่ดวยบทไหวครู ซ่ึงเปนการไหวพระรัตนตรัย  ไหวเทพเจาของพราหมณ  ไหวหมอ
ชีวกโกมารภัจ ( แพทยหลวงของพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธ  วงการแพทยแผนโบราณถือวาเปนครูคน
สําคัญ ) และไหวครูแพทยโดยท่ัวไปตอจากนั้น จึงกลาวถึงความสําคัญของแพทยและคุณสมบัติทีพ่ึงมีใน
ทายตอนท่ี 1  มีสังเขปอาการของไขทับ ( โรคท่ีแทรกซอนโรคอ่ืนที่เปนอยูกอน ) 8 ประเภท 
     ตอนที่ 2  มีขอความกํากับวา “วาดวยคัมภีรตักกะศลิา” ข้ึนตนดวยบทไหวพระรัตนตรัย  บิดา
มารดา  และครู  แลวกลาวถงึวิธีสังเกตอาการไขและยารักษา 
     ตอนที่ 3  กลาวถึงกําเนิดโรคภยั  ลักษณะของหญิงท่ีมีน้ํานมดีหรือน้าํนมช่ัว  ลักษณะไข 3 ข้ัน  
คือ  เอกโทษ  ทุวรรณโทษ  และตรีโทษ 
     ตอนที่ 4  กลาวถึงวิธีสังเกตตําแหนงชีพจรซ่ึงเปลี่ยนไปตามเวลาข้ึนแรมและขอควรระวังตาง ๆ 
     ตอนที่ 5  กลาวถึงธาตุทั้ง 5 คือ  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  และอากาศ  ซ่ึงเปนสาเหตุของโรค 
     ตอนที่ 6  กลาวถึงอาการไขปวง ( โรคทีเ่กิดเพราะธาตุในรางกายผิดปกติทาํใหเกิดอาการไขชนิด
ตางๆ ) และยารักษา 
     ตอนที่ 7  กลาวถึงกําหนดเวลาโมงยามท่ีสัมพันธกับสมุฎฐานโรค 
     ตอนที่ 8  กลาวถึงอาการโรคทองรวงลักษณะตางๆ 
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     ตอนที่ 9  มีช่ือวามรณญาณสูตร  บอกวธิีสังเกตนิมิตของผูใกลตาย 
     ตอนที่ 10  กลาวถึงอาการโรคลมทราง (โรคลมท่ีเกิดกับเด็ก ) และกลาวถึงธาตุในรางกาย (ซํ้ากับ
ตอนท่ี 5 แตมีเพียงธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ ) 
     ตอนที่ 11  เปนคําเตือนแพทยใหศึกษาคัมภีรฉันทศาสตร และกลาวถึงลักษณะของแพทยท่ีดี ลง
ทายดวยคําขอพรของผูประพันธ 
     สวนที่เลือกมาใหเรียนเปนบทที่กลาวถงึความสําคัญของแพทยและคุณสมบัติท่ีพงึมีซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของตอนที่ 1 
(บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

บทท่ี 54 
โคลนตดิลอ เรือ่ง ความนยิมเปนเสมียน 

ผูแตง : อัศวพาหุ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6) 
ลกัษณะคําประพันธ : ความเรียง(รอยแกว) 
เน้ือเรือ่ง :  ประเทศไทยพัฒนาไปไมไดรวดเรว็เพราะมีปญหากีดขวางความเจรญิอยูหลายประการ 
     ประการแรก  การเอาอยางโดยไมตริตรองเปนปญหาท่ีสําคัญและรายแรงที่สุด  การเอาอยาง
ชาวตะวันตกทําใหดูเหมือนวาคนไทยจะไดรับความนับถือจากชาวยุโรป  แตความจริงแลวมิใช  เพราะ
มนุษยยอมจะนับถือผูท่ีสุงกวาและดูหม่ินผูที่ตํ่ากวา  ฉะนั้นการเอาอยางจึงเทากับเปนการยอมรับถึงความตํ่า
ตอย เราจึงควรริเริ่มคิดทําอะไรดวยตนเอง 
     ประการท่ี 2  การทําตนใหตํ่าตอยดวยการนิยมตะวันตก  เพราะเช่ือวาการทํางานอะไรถาจะทําให
ดีแลวตองอาศัยชาวตะวนัตกทั้งส้ิน  เปนการไมนับถือตนเอง ควรที่คนไทยซ่ึงมีความรูความสามารถไมนอย 
กวาชาวตะวันตกจะประกอบการงานเพื่อประโยชนและความเจรญิของประเทศชาติดวยตนเองใหมากข้ึน 
     ประการท่ี 3  การบูชาหนังสือจนเกินเหตุคือการเช่ือถือขอเขียนที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพอยาง
ปราศจากวจิารณญาณ  ท้ังๆที่เปนขอเขียนท่ีเกิดจากอคติตอรัฐบาล  โดยผูเขียนยึดเปนประเพณีที่จะตอง
คัดคานรัฐบาลอยางไมรับผดิชอบการเช่ือถอืทุกเรื่องจึงเทากับเปนการดหูม่ินสติปญญาของเราเอง 
     ประการท่ี 4  ความนิยมเปนเสมียนทําใหคนหนุมๆ ที่มีการศึกษาไมคิดจะประกอบอาชีพอ่ืน  
นอกจากนิยมทํางานในสํานกังาน  ท้ังๆ ท่ีควรจะประกอบอาชีพตาง ๆ กันไปเพื่อใหเกิดประโยชนและ
ความสมบูรณแกประเทศชาติ 
     ประการท่ี 5  ความเห็นผดิของคนไทยทีมี่การศึกษาเพราะคิดวาการประพฤติตนใหเหมือน
ตะวนัตกเปนเรื่องดีงาม  ท้ังๆ ที่ความประพฤติบางอยางเปนเรื่องผิดจรรยา  เปนเรื่องผิดกฎหมาย  แตมักจะ
อางวาเปนเรื่องของอิสรภาพและเสรภีาพเราซ่ึงเปนคนไทยควรสงวนความประพฤติอันดีงามแบบไทยแทไว 
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     ประการท่ี 6  การถือเกยีรติยศไมมีมูลทําใหกลายเปนตัวตลก  เปนที่เยยหยันแกผูพบเห็น  คน
จําพวกถือเกียรติยศโดยไมมีมูลเปนผูท่ีมีความคับแคบ คิดวาตนเปนคนสําคัญและเปนคนดีท่ีสุดในโลก  อาง
เอา “ลัทธิอคารโว” ( การไมคารวะ ) มาใช  นั่นคือการแสดงวาจาหยาบคาย  ไมเคารพนับถือผูที่มีอายุหรือผู
ที่สูงกวา  ถือความเสมอภาค  ท้ังๆ ท่ีควรถอมตนและแสดงกิริยาเรยีบรอย  ซ่ึงจะทําใหไดรับการสรรเสรญิ
จากคนท้ังปวง 
 ประการที่ 7  ความจนไมจริงเปนความเห็นผิดอันเกิดจากความเห็นแกตน  คิดถึงแตตัวเองเปน
สําคัญย่ิงกวาการประกอบกิจการใดๆ มุงแตแสวงหาความสุขสําราญสวนตัวจนกระทัง่ยากจน  เปนเหตุใหมี
ผูรองทุกขแกรฐับาลใหหาทางแกไขความยากจนดังกลาว  ท้ังๆ ท่ีคนไทยไมไดยากจนจริง แตเปนเพราะใช
จายเกนิตัวจึงทําใหเดือดรอน  ซ่ึงควรโทษตนเองมิใชโทษรัฐบาล 
     ประการท่ี 8  การแตงงานช่ัวคราวเปนปญหาที่เกิดจากบิดามารดาขายบุตรสาวใหแกผูชายโดย
มิไดความความเห็นหรือความยินยอมของลูก  ทําใหหญิงบางคนตองตกนรกท้ังเปน  บางคนก็ถกูสามีผูมี
ภรรยาใหมขับไลโดยไมใหสมบัติ การแตงงานแบบช่ัวคราวดังกลาวน้ีจงึเปนการ “แตงงานโดยธรรมดา
โลก” ซ่ึงคิดจะเลกิกนัเม่ือใดก็ไดผูท่ีเสียเปรียบคือฝายหญิง  ยิ่งถามีบุตรดวยกัน  ความอัปยศก็จะตกอยูกับ
เด็ก  การแตงงานช่ัวคราวจึงเปนการทําลายชาติโดยออม 
     ประการท่ี 9  ความไมรับผดิชอบของบิดามารดามักเกดิจากครอบครวัที่แตงงานกนัโดยธรรมดา
โลก  ตอมาเม่ือมีบุตร  แรกๆ ก็อาจรกัใครบุตรดีอยู  แตตอมา ผูเปนบดิาอาจเบื่อหนาย บางคนมีภรรยาใหม 
สวนมารดาบางคนก็เลี้ยงดลูกูอยางดี แตบางคนก็ละทิ้งหนาท่ี  เด็กทีเ่กดิมาแลวขาดความรกัจากบิดามารดา
จึงนับวามีกรรม  เม่ือโตข้ึนอาจประพฤติช่ัวได  การแกปญหาน้ีกระทําไดโดยใหหญิงชายเขาใจในความ
รับผิดชอบของการแตงงานเสียกอนวา จะตองมีหนาที่อุปถัมภเลีย้งดูบตุรของตนใหเปนคนซ่ือตรง  และเปน
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ 
     ประการท่ี 10  การคาหญิงสาวเปนผลอีกดานหน่ึงที่เกิดจากการแตงงานกันช่ัวคราวโดยธรรมดา
โลกและความไมรับผิดชอบของบิดามารดา เน่ืองจากการแตงงานอยางเปดเผยถือวาเปนความส้ินเปลือง  
ผูชายจึงนยิมมีภรรยาลับและภรรยานอยมากกวาภรรยาหลวง  ชายหนุมสมัยใหมบางคนมีคานิยมแบบฝรั่ง
คือไมนิยมมีภรรยานอย  แตกลับนิยมมีภรรยาลับ  ซ่ึงทําใหตองใชจายเปลืองกวามีภรรยานอยเสียอีก เพราะ
ตองจายเงินใหแกแมส่ือและบิดามารดาของหญิงสาว บิดามารดาบางคนถึงกับเฆี่ยนตีบุตรสาวใหยินยอม  
แตเม่ือสามีเบือ่ทิ้งขวาง  บางคนก็ถึงกับหันไปประกอบอาชีพ “หญิงโคมเขียว” (หญงิโสเภณี) ดังนัน้วธิีหน่ึง
ที่จะแกปญหานี้คือส่ังสอนใหบิดามารดารูสึกอัปยศในการขายบุตรสาว  แตก็ยอมตองไดรับความมรวมมือ
จากบรรดาหนุมๆ ท่ีประสงคจะซ้ือดวย 
     ประการท่ี 11  ความหยุมหยิมเปนผลโดยตรงจากการถอืตนเปนสําคัญกจิการใดๆ ถาตนมิไดมี
สวนหรือมีความสําคัญที่จะทําใหตนไดรบัคําสรรเสรญิก็จะไมเห็นดวยทั้งส้ิน  นับวาเปนการคิดราย  ไมมุง
ประโยชนตอชาติเปนที่ต้ัง  หาคิดไมวากิจการใดที่เปนประโยชนแกชาติยอมจะเปนประโยชนแกตน
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เหมือนกัน  ดังนั้นจึงควรปลดเปลื้องนิสัยหยุมหยิมออกไปจากตนเอง 
     ประการท่ี 12  หลักฐานไมม่ันคงคือการไมรูจักประพฤติตนใหเปนตัวอยางอันดีงามท้ังในทาง
ราชการและในกิจการสวนตัว  ผูใดท่ีมีหนาที่ราชการดแีตบกพรองเรือ่งสวนตัวก็เรยีกไดวาเปนผูมีหลักฐาน
ไมม่ันคง  มีแตจะทําใหเสียช่ือเสียง ไมเปนที่นับถือของคนทั้งปวง ถาชาติใดมีบุคคลท่ีมีหลักฐานไมมั่นคง
มากๆ ชาตินั้นก็จะไมไดรับความไววางใจจากชาติอื่น ดังน้ันคนไทยควรประพฤติตนใหเปนคนสุจริตทั้ง
กายวาจาใจ  ไมประพฤติตนเปนคนหนาไหวหลังหลอก เลิกความเห็นผิดทีว่าความกลับกลอกเปนลักษณะ
ของคนฉลาดเสีย 
(บันทึก) ขอคดิท่ีไดจากเรือ่ง :   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

บทท่ี 55 
บทละครพูดคาํฉันทเรือ่ง มทันะพาธา (องกท่ี 1) 

ผูแตง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 
ลกัษณะคําประพันธ : ฉันทและกาพยประเภทตางๆ 
เน้ือเรือ่ง : มัทนะพาธาเปนเรือ่งสมมุติวาเกดิในอินเดียโบราณ 
     องกท่ี 1  กลาวถึงเหตุการณบนสวรรค  เทพบุตรสุเทษณหลงรักเทพธิดามัทนา  แตนางไมปลงใจ
ดวย  สุเทษณจงึขอใหวิทยาธรมายาวินไวเวทมนตสะกดเรียกนางมา  มัทนาเจรจาตอบ 
สุเทษณอยางคนที่ไมรูสึกตัว  สุเทษณจึงไมโปรด  เม่ือขอใหมายาวินคลายมนตร  มัทนาก็รูสึกตัวและตอบ
ปฏิเสธสุเทษณ  สุเทษณโกรธจึงสาปใหเธอจุติไปเกิดเปนดอกกุหลาบในโลกมนุษย   
สุเทษณกําหนดวา  ใหกุหลาบดอกนั้นกลายเปนมนษุยเฉพาะวนัเพญ็เพียงวันและคืนเดียว  ตอเม่ือมีความรกั
จึงจะพนสภาพจากเปนดอกไม  และหากเปนทุกขเพราะความรกั  กใ็หวิงวอนตอพระองค  พระองคจะชวย 
     องกท่ี 2  เปนฉากกลางปาปหิมะวันซ่ึงมีตนกุหลาบ “มัทนา” ข้ึนอยู พระฤาษีกาละทรรศินขุดไป
ปลูกไวท่ีอาศรม  เม่ือมัทนากลายเปนมนษุยก็เลีย้งดรูักใครเหมือนลูก  ทาวชัยเสนกษัตรยิแหงเมืองหัสตินาปุ
ระเสด็จไปลาสัตว  ไดพบมัทนาก็เกดิความรัก 
     องกท่ี 3  เปนฉากลานหนาอาศรมพระกาละทรรศิน   ชัยเสนออกมารําพึงถึงความรักที่มีตอมัทนา  
และแอบไดยนิมัทนารําพันถึงความรักท่ีนางมีตอชัยเสนเชนกัน  ทั้งสองสาบานรักตอกัน  มัทนาจังไมตอง
กลับไปเปนกหุลาบอีก  พระกาละทรรศินทําพิธีแตงงานใหชัยเสนและมัทนา 
     องกท่ี 4  เปนฉากในกรุงหัสตินาปุระ  ชัยเสนอยูกับมัทนาอยางมีความสุข  พระนางจัณฑีมเหสี
ของชัยเสนหึงและแคนใจมาก  จึงขอใหพระบิดาซ่ึงเปนราชาแควนมคธยกทัพมาตีหัสตินา- 
ปุระ  จัณฑียังใชใหนางคอมขาหลวงทํากลอุบายวา   มัทนารกักับศุภางคทหารเอกของชัยเสน  ชัยเสน
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หลงเช่ือจึงส่ังใหประหารมัทนาและศภุางค 
     องกท่ี 5  ตอนแรกเปนฉากพลับพลาในคายหลวง  พราหมณวิทรูเขาเฝาชัยเสน แลวสารภาพผิด
วาตนเปนหมอเสนหที่รวมทําอุบายใหจัณฑี  ชัยเสนรูวามัทนาและศุภางคไมมีความผิดกเ็สียใจมาก  นนทิ
วรรธนอํามาตยเอกจึงทลูความจริงวาไดปลอยมัทนาไป  และโสมทัตตศิษยของพระกาละทรรศินไดพานาง
กลับไปอยูในปาหิมะวัน  สวนศุภางคก็เปนอิสระเชนกนัและไดออกตอสูกับขาศึกจนตายอยางทหารหาญ  
ชัยเสนสรรเสรญิศุภางคและสั่งใหนนทิวรรธนเตรียมขบวนไปรับนางมัทนา 
 ตอนตอมาเปนฉากกลางปาหิมะวัน  มัทนาทูลขอใหสุเทษณรับนางกลบัไปสวรรค  สุเทษณขอให
นางรับรักตนกอน  แตมัทนายังคงปฏิเสธ  สุเทษณกริว้จงึสาบใหมัทนาเปนกุหลาบตลอดไป  ชัยเสนมาถึง
แตก็ไมทันการณ  จึงไดแตนําตนกุหลาบกลับไปยับเมืองหัสตินาปุระ 
     ตอนที่เลือกมาใหเรียนน้ีอยูในองกที่ 1  เม่ือมายาวินทําพิธีสะกดพามัทนามาพบสุเทษณ  ไปจน
จบองกเม่ือสุเทพณสาปมัทนา 

บทท่ี 56 
วรรณคดีท่ีไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสร 

การตั้งวรรณคดีสโมสร  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังวรรณคดีสโมสรเม่ือ 
พ.ศ. 2457  โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมการแตงหนังสือท้ังรอยแกวรอยกรอง ทรงตั้งกรรมการตรวจ
หนังสือท่ีแตงดีมีรางวัลพระราชทานหนังสือที่ไดรับรางวัลพระราชทานจะไดรับอนุญาตใหประทบัตราพระ
ราชลญัจกรเปนรูปพระ พฆิเนศวร  ซ่ึงเปนตราของวรรณคดีสโมสร  มีดังนี้คือ 
ลิลิต  ลิลิตพระลอ  เปนยอดของวรรณคดีประเภทลิลิต 
ฉันท  สมุทรโฆษคําฉันท เปนยอดของวรรณคดปีระเภทคําฉันท 
กาพย  มหาชาติกลอนเทศน เปนยอดของวรรณคดีประเภทกลอนกาพย 
กลอน  เสภาเรื่อง  ขุนชางขุนแผน  เปนยอดของวรรณคดีประเภทกลอนสุภาพ 
กลอนบทละคร บทละครเรื่อง อิเหนา  พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี  2  เปนยอดของวรรณคดี    
  ประเภทกลอนบทละครรํา 
บทละครพดู บทละครพดูเรือ่ง  หัวใจนักรบ  พระราชนพินธในรัชกาลที่  6  เปนยอดของ  
  วรรณคดีประเภทบทละครพูด 
นิทาน  สามกก  ของเจาพระยาพระคลัง ( หน ) เปนยอดของวรรณคดี  ประเภทความเรียงนทิาน 
อธิบาย  พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธในรัชกาลที่  5  เปนยอดของวรรณคดี 
  ประเภทความเรียงอธิบาย 
รายยาว  มหาเวสสันดรชาดก 
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บทท่ี 57 

การสะกดคําและการอานออกเสียง 
การอาน มี 6 แบบ 
 1.อานแบบควบกล้ํา ร  ล  ว   
 2.อานแบบอักษรนํา แบงเปน 2 ลักษณะ 
  -มี อ นํา ย หรอื ห นํา ตํ่าเดี่ยวคิดเปน 1 พยางค 
  -มีอักษรกลาง หรืออักษรสูงนําอักษรตํ่าเดีย่ว อานออกเสียง 2 พยางค มี ห นํา 
 3.  อานแบบเรยีงพยางค จะออกเสียง 2 พยางค พยางคหลงัไมเปลีย่นเสียง 

4. อานแบบสมาส คํา 2 คํา อานออกเสียงเช่ือมระหวางกลาง  
5. การอาน ฤ 

ฤ เม่ืออยูเพยีงลําพัง หรือหนาคําอานได 3 แบบ คือ ร(ิฤทธิ)์  ร(ึฤด)ู  และเรอ(ฤกษ*มีเพียงคํา
เดียว) แตถา ฤ อยูตามหลังพยญัชนะ ก็จะทําใหการอานเปลี่ยนไปดังนี ้
อักษร ป  ท  ก  ต  ศ  ส นําหนา  ฤ    อาน  ฤ   ออกเสียง  ร ิ
เชน    ปฤจฉา  ทฤษฎี  กฤษ  ตฤณ  ศฤงคาร  สฤษฏ 
 
 
อักษร พ  ม  ค  น  ห นําหนา  ฤ   อาน  ฤ ออกเสียง   ร ึ
เชน    พฤกษ  มฤค  คฤหัสถ  นฤบาล  หฤทยั 
 
 
***นอกจากนีอ้าจเปนคําท่ีอานได 2 แบบ หรอืถูกบังคับอานเนือ่งจากฉันทลกัษณ*** 

6. การอานไมตรงกับรูป ไดแก  
- อานไมตรงกับรูปวรรณยุกต  เชน  เครื่องเพชร  ตลับเมตร  คอนโดมีเนียม  สปาเกตตี   
- อานไมตรงกับรูปสระ  เชน  น้ํา  ได  ไม   
 

การอานออกเสียงคํา  
หลักสังเกตในการอานออกเสียงคํามีดังน้ี  
1. คําที่ยืมมาจากภาษาบาล-ีสันสกฤต  โดยท่ัวไปคําน้ันอานเสียงเรียงพยางคตามหลกัเกณฑภาษา
เดิม  เชน อรหันต  อานวา อะ-ระ-หัน , ปรญิญา  อานวา ปะ-ริน-ยา  แตมีบางคําที่ไมออกเสียงเรียง
พยางค เชน จรลี อานวา จอ-ระ-ลี , มรณา อานวา มอ-ระ-นา  และบางคําสามารถอานได 2 อยาง 
เชน กรณี อานวา กอ-ระ-นี  หรือ กะ-ระ-น ี 

หลกัจํา-ปาทองโกติดศาลสูง(สังเกตเสียงอิ ในคําวาติด) 

หลกัจํา-พอแมคะนึงหา(สังเกตเสียงอึ ในคําวานึง) 
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2. คําที่ยืมมาจากภาษาบาล-ีสันสกฤตตามหลักเกณฑภาษาเดิม  คําท่ีมีตัวสะกดตัวตามถา
ตัวสะกดเปนพยัญชนะวรรค  ไมตองออกเสียง อะ ที่ตัวสะกด  เชน สัปดาห  อานวา สับ-ดา  

การผันวรรณยุกต 
 การสังเกตเสียงวรรณยกุตจากรูปวรรณยกุต 

คําที่ไมมีรูปวรรณยุกต*** หมูอักษร คําที่มีรูปวรรณยกุต 
คําเปน คําตาย 

สูง จัตวา 
กลาง 

เสียงตามรูป เอก 

ตํ่า เสียงเกินรูป(ยกเวน + ) 
สามัญ 

สระยาว             โท 
สระส้ัน              ตร ี

***เรยีกวาพ้ืนเสียง 
จํานวนเสียงท่ีผันไดในอกัษรแตละหมู 

หมูอักษร คําเปน* คําตาย* 
สูง คว่ํา** ลิโพ 
กลาง หา เอฟโฟ 
ตํ่า หงาย โอเค 

*ใชมือขวาคว่าํมือ-นับเสียงสามัญจากซายไปขวาทุกครั้ง 
**นิ้วโปงและน้ิวนางจรดกัน 
 
การอานอกัษรยอ 
หมวดท่ี 1 
การอานมาตราการชั่ง ตวง วดั 

อกัษรยอ  คําเต็ม     เสียงอาน 
ก.                                    กรัม     กรํา 
กก.   กิโลกรัม    กิ-โล-กรํา 
กม.   กิโลเมตร    กิ-โล-เมด 
กล.   กิโลลิตร    กิ-โล-ลิด 
กว.   เกวยีน (มาตราการวัดของไทย)  เกวยีน 
กฮ.   กิโลเฮริตซ    กิ-โล-เฮิด 
ชม.   ช่ัวโมง     ช่ัว-โมง 
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ซ.   เซลเซียส    เซน-เซียด 
ซก.   เซนติกรัม    เซน-ติ-กรํา 
ซม.   เซนติเมตร    เซน-ติ-เมด 
ซล.   เซนติลิตร    เซน-ติ-ลิด 
ดก.   เดซิกรัม     เด-ซิ-กรํา 
ดคก.   เดคากรัม    เด-คา-กรํา 
ดคม.   เดคาเมตร    เด-คา-เมด 
ดคล.   เดคาลิตร    เด-คา-ลิด 
ดม.   เดซิเมตร    เด-ซิ-เมด 
ตร.ม.   ตารางเมตร    ตา-ราง-เมด 
ตร.ว.   ตารางวา    ตา-ราง-วา 
น.   นาฬิกา     นา-ลิ-กา 
น.   น้ิว     นิ้ว 
น.น.   นํ้าหนัก     น้ํา-หนัก 
ฟ.   ฟุต     ฟุด 
มก.   มิลลกิรัม    มิน-ลิ-กรํา 
มม.   มิลลเิมตร    มิน-ลิ-เมด 
มล.   มิลลลิิตร    มิน-ลิ-ลิด 
ล.   ลิตร     ลิด 
ลบ.   ลูกบาศก    ลูก-บาด 
ฮก.   เฮกโตกรัม    เฮก-โต-กรํา 
ฮม.   เฮกโตเมตร    เฮก-โต-เมด 
ฮล.   เฮกโตลิตร    เฮก-โต-ลิด 

หมวดท่ี 2 
การอาน ชือ่ป 

อกัษรยอ   คําเต็ม    เสียงอาน 
ค.ศ.    คริสตศักราช   คริด-สัก-กะ-หราด 
จ.ศ.    จุลศักราช   จุน-ละ-สัก-กะ-หราด 
พ.ศ.    พุทธศักราช   พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด 
ร.ศ.    รัตนโกสินทรศก   รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก 
ฮ.ศ.    ฮิจเราะหศักราช   ฮิด-เราะ-สัก-กะ-หราด 
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หมวดท่ี 3 
การอานเวลา 

เวลา    คําเต็ม    เสียงอาน  
00:13 น.   ศูนยนาฬิกาสิบสามนาที  สูน-นา-ล-ิกา-สิบ-สาม-นา-ที 
01:00 น.   หนึ่งนาฬิกา   หนึ่ง-นา-ล-ิกา 
02:05 น.   สองนาฬิกาหานาที  สอง-นา-ลิ-กา-หา-นา-ที 
03:15 น.   สามนาฬิกาสิบหานาที  สาม-นา-ลิ-กา-สิบ-หา-นา-ที 
04:20:14   ส่ีนาฬิกายี่สิบนาทีสิบส่ีวินาท ี ส่ี-นา-ลิ-กา-ยี-่สิบ-นา-ที-สิบ-

ส่ี-ว-ินา-ที  
17:41.:55    สิบเจ็ดนาฬิกาส่ีสิบเอ็ดนาที สิบ-เจ็ด-นา-ล-ิกา-ส่ี-สิบ-เอ็ด- 
     หาสิบหาวินาที   นา-ที-หา-สิบ-หา-วิ-นา-ที 

หมวดท่ี 4 
การอาน ยศทหาร ตํารวจ 
ยศทหารบก    
นายทหารชัน้ประทวน 

อกัษรยอ   คําเต็ม    เสียงอาน  
ส.ต.    สิบตร ี    สิบ-ตร ี
ส.ท.    สิบโท    สิบ-โท 
ส.อ.    สิบเอก    สิบ-เอก 
จ.ส.ต.    จาสิบตร ี   จา-สิบ-ตร ี
จ.ส.ท.    จาสิบโท   จา-สิบ-โท 
จ.ส.อ.    จาสิบเอก   จา-สิบ-เอก 

นายทหารชัน้สัญญาบัตร 
อกัษรยอ   คําเต็ม    เสียงอาน 
ร.ต.    รอยตร ี    รอย-ตร ี
ร.ท.    รอยโท    รอย-โท 
ร.อ.    รอยเอก    รอย-เอก 
พ.ต.    พันตร ี    พัน-ตรี 
ท.ท.    พันโท    พัน-โท 
พ.อ.    พันเอก    พัน-เอก 
พ.อ.(พิเศษ)   พันเอกพิเศษ   พัน-เอก-พิ-เสด 
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พล.ต.    พลตร ี    พน-ตรี 
พล.ท.    พลโท    พน-โท 
พล.อ.    พลเอก    พน-เอก 

ยศทหารเรือ 
ชั้นประทวน 

อกัษรยอ   คําเต็ม    เสียงอาน 
 จ.ต.    จาตร ี    จา-ตร ี

จ.ท.    จาโท    จา-โท 
จ.อ.    จาเอก    จา-เอก 
พ.จ.ต.    พันจาตร ี   พัน-จา-ตร ี
พ.จ.ท.    พันจาโท   พัน-จา-โท 
พ.จ.อ.    พันจาเอก   พัน-จา-เอก 

ชั้นสัญญาบัตร 
อัษรยอ    คําเต็ม    เสียงอาน   
ร.ท.    เรือโท    เรือ-โท 
ร.อ.    เรือเอก    เรือ-เอก 
น.ต.    นาวาตร ี   นา-วา-ตรี 
น.ท.    นาวาโท    นา-วา-โท 
น.อ.    นาวาเอก   นา-วา-เอก 
พล.ร.ต.    พลเรือตร ี   พน-เรือ-ตร ี
พล.ร.ท.    พลเรือโท   พน-เรือ-โท 
พล.ร.อ.    พลเรือเอก   พน-เรือ-เอก 

ยศทหารอากาศ 
ชั้นประทวน 
 อกัษรยอ   คําเต็ม    เสียงอาน 
 จ.อ.ต.    จาอากาศตร ี   จา-อา-กาด-ตร ี
 จ.อ.ท.    จาอากาศโท   จา-อา-กาด-โท 
 จ.อ.อ.    จาอากาศเอก   จา-อา-กาด-เอก 
 พ.อ.ต.    พันจาอากาศตร ี   พัน-จา-อา-กาด-ตร ี
 พ.อ.ท.    พันจาอากาศโท   พัน-จา-อา-กาด-โท 
 พ.อ.อ.    พันจาอากาศเอก   พัน-จา-อา-กาด-เอก 
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ชั้นสัญญาบัตร 
 อกัษรยอ    คําเต็ม    เสียงอาน 

ร.ต.    เรืออากาศตรี   เรือ-อา-กาด-ตรี 
 ร.ท.    เรืออากาศโท   เรือ-อา-กาด-โท 
 ร.อ.    เรืออากาศเอก   เรือ-อา-กาด-เอก 
 น.ต.    นาวาอากาศตร ี   นา-วา-อา-กาด-ตร ี
 น.ท.    นาวาอากาศโท   นา-วา-อา-กาด-โท 
 น.อ.    นาวาอากาศเอก   นา-วา-อา-กาด-เอก 
 พล.อ.ต.    พลอากาศตร ี   พน-อา-กาด-ตร ี
 พล.อ.ท.    พลอากาศโท   พน-อา-กาด-โท 
 พล.อ.อ.    พลอากาศเอก   พน-อา-กาด-เอก 
ยศตํารวจ 
 อกัษรยอ   คําเต็ม    เสียงอาน 
 ส.ต.ต.    สิบตํารวจตร ี   สิบ-ตํา-หรวด-ตร ี
 ส.ต.ท.    สิบตํารวจโท   สิบ-ตํา-หรวด-โท 
 ส.ต.อ.    สิบตํารวจเอก   สิบ-ตํา-หรวด-เอก 
 จ.ส.ต.    จาสิบตํารวจ   จา-สิบ-ตํา-หรวด 
 ด.ต.    ดาบตํารวจ   ดาบ-ตํา-หรวด 
 ร.ต.ต.    รอยตํารวจตร ี   รอย-ตํา-หรวด-ตร ี
 ร.ต.ท.    รอยตํารวจโท   รอย-ตํา-หรวด-โท 
 ร.ต.อ.    รอยตํารวจเอก   รอย-ตํา-หรวด-เอก 
 พ.ต.ต.    พันตํารวจตร ี   พัน-ตํา-หรวด-ตร ี
 พ.ต.ท.    พันตํารวจโท   พัน-ตํา-หรวจ-โท 
 พ.ต.อ.    พันตํารวจเอก   พัน-ตํา-หรวจ-เอก 
 พล.ต.ต.    พลตํารวจตร ี   พน-ตํา-หรวด-ตร ี
 พล.ต.ท.    พลตํารวจโท   พน-ตํา-หรวด-โท 
 พล.ต.อ.    พลตํารวจเอก   พน-ตํา-หรวด-เอก 
หมวดท่ี 5 
การอานชือ่ยอสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

อกัษรยอ คําเต็ม    เสียงอาน 
ม.  มหาวิทยาลยั   มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล 
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มก.  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-กะ-เสด-สาด 
มข.  มหาวิทยาลยัขอนแกน  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-ขอน-แกน 
มช.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-เชียง-ไหม 
มท.  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-กรุง-เทบ 
มธ.  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-ทํา-มะ-สาด 
มธบ.  มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย           มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-ทุ-ระ-กิด-บัน-ดิด 
มม.  มหาวิทยาลยัมหิดล  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-มะ-หิ-ดน 
มร.  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-ราม-คํา-แหง 
มศ.  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-สิน-ละ-ปา-กอน 
มศว.  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-สี-นะ-คะ-ริน-ว-ิโรด 
มสธ.  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย-สุ-โข-ไท-ทํา-มา-ทิ- 

ราด 
มอ.  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-สง-ขลา-นะ-คะ-ริน 
พย.  มหาวิทยาลยัพายัพ  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-พา-ยับ 
มน.  มหาวิทยาลยันเรศวร  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-นะ-เร-สวน 
จุฬาฯ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  จุ-ลา-ลง-กอน-มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล 
มจ.  มหาวิทยาลยัแมโจ  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-แม-โจ 
สรภ.  สถาบันราชภฏั   สะ-ถา-บัน-ราด-ชะ-พัด 
วท.  วิทยาลัยเทคนคิ   วิด-ทะ-ยา-ไล-เทก-นิก 
วทบ.  วิทยาลัยกองทพับก  วิด-ทะ-ยา-ไล-กอง-ทับ-บก 
วทร.  วิทยาลัยกองทพัเรือ  วิด-ทะ-ยา-ไล-กอง-ทับ-เรือ 
วษ.  วิทยาลัยเกษตรกรรม  วิด-ทะ-ยา-ไล-กะ-เสด-ตระ-กํา 
วอศ.  วิทยาลัยอาชวีศึกษา  วิด-ทะ-ยา-ไล-อา-ชี-วะ-สึก-สา 

หมวดท่ี 6 
การอานตําแหนงทางวิชาการ 

อกัษรยอ  อานเต็ม     คําอาน 
อ.   อาจารย     อา-จาน 
ผศ.   ผูชวยศาสตราจารย   ผู-ชวย-สาด-ตรา-จาน 
รศ.   รองศาสตราจารย   รอง-สาด-ตรา-จาน 
ศ.   ศาสตราจารย    สาด-ตรา-จาน 
ดร.   ดอกเตอร    ดอก-เตอ 
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การอานบานเลขท่ี 
1. บานเลขท่ีที่มีเลข 2 หลัก ใหอานแบบจํานวนเต็ม 
2. บานเลขท่ีที่มีเลข 3 หลักข้ึน ใหอานแบบเรยีงตัวหรือแบบจํานวนเต็มกไ็ด 
3. บานเลขท่ีที่มีเลข 0 นําหนา ใหอานแบบเรยีงตัวเสมอ 
4. ตัวเลขหลังเครือ่งหมายทับ ( / ) ใหอานเรียงตัวเสมอ 
การอานเครือ่งหมายตางๆ  
1. (……ขอความ…..)   ใหอานวา  วงเล็บเปด……ขอความ………วงเล็บปด 
2. “………ขอความ……..”  ใหอานวา  อัญประกาศเปด……ขอความ………อัญประกาศปด 
3. ขอความ…ขอความ ใหอานวา  ขอความ ละ ละ ละ ขอความ   
4. ฯลฯ -  อยูทายขอความ  อานวา     ละ ,  และอ่ืนๆ 
 -  อยูระหวางขอความ อานวา     ละถึง 
การสะกดคํา   

1. การใชรูปวรรณยุกต   
     วรรณยุกต หมายถึง ระดบัเสียงสูง-ตํ่าทีใ่ชประกอบคําพูด  คําไทยทุกคําตองมีเสียงวรรณยกุต
ประกอบดวยจึงจะเปนคําพูดที่สมบูรณ  และประโยชนท่ีสําคัญของวรรณยุกตคือใชผันอักษร   
     วรรณยุกตในภาษาไทยมี 4 รูป 5 เสียง คือ  

 
2. การประวิสรรชนีย  
1. คําไทยแททกุคําออกเสียง อะ  เต็มเสียง  เชน ทะนุ  ทะนาน  
2. คําประสม ท่ีพยางคหนากรอนเสียงไปเปนเสียง อะ  เชน หมากพราว  กรอนเสียงเปน มะพราว  
3. คําที่ออกเสียง อะ ในพยางคกลาง  เชน จาละหวั่น , ฉุกละหุก  
4. คําที่มาจากภาษาบาล-ีสันสกฤต ที่ออกเสียง อะ ทายพยางค  เชน ศิลปะ , ลักษณะ  
5. คําที่ภาษาบาลีใช ป และสันสกฤตใช ปร  เชน ปทุม-ประทุม , ปฐม-ประถม  
6. คําเพิ่มพยางคหนาซ่ึงมักใชในบทกลอน เชน รืน่-ระรื่น , รกิ-ระริก  
7. คําที่มาจากภาษาชวา มลายู บางคําพยางคหนาออกเสียง อะ เชน มะเดหวี , ประไหมสุหรี    
3. การไมประวิสรรชนีย     มีลักษณะดังนี ้ 
1. พยญัชนะตนเปนอักษรนาํ  
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2. คําสมาส เสียง อะ กลางคํา  
3. คําบาล-ีสันสกฤต  ซ่ึงพยางคหนาออกเสียง อะ  
4. การใช ไอ  ใอ  ไอย  และอยั  
1. ไอ  ใชคําไทยแททั้งหมด  ยกเวนคําที่ใชไมมวน 20 คํา และคําที่แผลงมาจากภาษาอ่ืน  
2. ไอ คําใอไมมวนมี 20 คํา  
3. ไอย  ใชในคําแผลงที่แผลงมาจาก เ-ยย  
4. อัย  ใชในคําที่มาจากภาษาบาล-ีสันสกฤต ท่ีมีเสียง อะ+ย  
5. การใช อํา  อัม และ อาํม  
1. อํา  ใชในคําไทยทั่วไป  
2. อัม  ใชในคําที่มาจากภาษาบาล-ีสันสกฤต  ที่มีเสียง อะ+ม (สะกด)  
3. อําม  ใชในคําที่มาจากภาษาลาลี สันสกฤต  ท่ีมีเสียง อะ(ตาม)  
6. คําท่ีใชไมทัณฑฆาต  ใชเขียนบนพยญัชนะที่เปนตัวสะกดเพื่อแสดงวาไมออกเสียงตัวนั้น  
   ขอสังเกตคําท่ีไมใชการันต  คือ  
1. ตัวสะกดท่ีเปนอักษรควบกล้ํา  
2. ตัวสะกดท่ีมีสระกํากับ  
3. คําพองเสียง ตองดูที่ความหมายหรือใจความจึงจะเขียนไดถกูตอง  
4. ตัวสะกดท่ีใชการนัต  
7.  การเขียนคาํซอนเพือ่เสียง(การใชรูปวรรณยกุต) 
      คําซอนเพ่ือเสียงพยางคหลังมักเปนเสียงตรีซ่ึงมีหลกัการเขียน(คําแรก)ดังนี ้

ใหสังเกตที่คําหลังวาอักษรหมูไหนเปนพยัญชนะตน 
- ถาเปนอักษรกลาง                   คําแรกใชไมตรีพยญัชนะตนเปนอักษรกลาง(บอยบอย) 
- ถาเปนอักษรสูงคําเปน            คําแรกใชไมโทพยัญชนะตนเปนอักษรตํ่าคู (คาวขาว) 
- ถาเปนอักษรสูงคําตาย            คําแรกใชรูปสามัญ  พยัญชนะตนเปนอักษรต่ําคู(ซดสด) 
- ถาเปนห นํา         คําแรกใชไมโทพยญัชนะตนเปนอักษรตํ่าเดีย่ว(เลื้องเหลือง) 

8. การเขียนคําทับศัพทภาษาตางประเทศ 
หลกัเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ 

๑. การทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงท่ีมาของรูปศัพท และใหเขียนในรูปที่
อานไดสะดวกในภาษาไทย 
๒. การวางหลกัเกณฑไดแยกกําหนดหลกัเกณฑการทับศัพทภาษาตาง ๆ แตละภาษาไป 
๓. คําทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบบั
ราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดมิ เชน ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เช้ิต, กาซ, แกส 
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๔. คําวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน 
 Victoria = วิกตอเรยี 
 Louis = หลุยส 
 Cologne = โคโลญ 
๕. ศัพทวิชาการซ่ึงใชเฉพาะกลุม ไมใชศัพททั่วไป อาจเพิ่มเติมหลักเกณฑข้ึนตามความจําเปน 
๑. สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตาม
ตารางเทยีบเสียงสระภาษาอังกฤษ 
๒. พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ 
๓. การใชเครือ่งหมายทัณฑฆาต 
 ๓.๑ พยญัชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทย ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว เชน 

  
horn = ฮอรน 
Windsor = วินดเซอร 

 

 
๓.๒ คําหรือพยางคที่ตัวสะกดมีพยญัชนะตามมาหลายตัว ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาต ไวบน
พยญัชนะที่ไมออกเสียงตัวสุดทาย แตเพียงแหงเดียว เชน 

  Okhotsk = โอค็อตสก                       Barents = แบเร็นตส  

 
๓.๓ คําหรือพยางคท่ีมีพยัญชนะไมออกเสียงอยูหนาตัวสะกด ทียั่งมีพยัญชนะตามหลงัมาอีก ให
ตัดพยญัชนะทีอ่ยูหนาตัวสะกดออก และใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตวัสุดทาย เชน 

  

world = เวลิด 
quartz = ควอตซ 
Johns = จอนส 
first = เฟสต 

 

๔. การใชไมไตคู ควรใชในกรณีตอไปน้ี 
 ๔.๑ เพื่อใหเห็นแตกตางจากคําไทย เชน  
  log = ล็อก  
 ๔.๒ เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน 
  Okhotsk = โอค็อตสก  
๕. การใชเครือ่งหมายวรรณยุกต การเขียนคําทับศัพท ไมตองใสเครื่องหมายวรรณยุกต ยกเวนใน
กรณีที่คําน้ันมีเสียงซํ้ากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใสเครื่องหมายวรรณยกุตได เชน 

  
coke = โคก 
coma = โคมา 

 

๖. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่มีพยญัชนะซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพททั่วไป ใหตัดออกตัว
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หนึ่ง เชน 
  football = ฟุตบอล  

 
แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง ๒ ตัว โดยใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไว
ท่ีตัวทาย เชน 

  
cell = เซลล 
James Watt = เจมส วัตต 

 

 
ถาพยญัชนะซอนอยูกลางศัพทใหถือวา พยัญชนะซอนตัวแรกเปนตัวสะกดของพยางคหนา และ
พยญัชนะซอนตัวหลัง เปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป ฉะนั้น การใชพยญัชนะตัวสะกดและ
พยญัชนะตน จะตางกนัตามหลักเกณฑการเทียบพยญัชนะ ในตารางขางทาย เชน 

  
pattern = แพตเทิรน 
Missouri = มิสซูรี 
broccoli = บรอกโคล ี

 

๗. คําที่ตัวสะกดของพยางคหนาออกเสียงเปนพยญัชนะตนของพยางคตัวตอไปดวย ใหถือ
หลักเกณฑดังนี้  

 
๗.๑ ถาสระของพยางคหนาเปนเสียงสระอะ ซ่ึงเม่ือทับศัพทตองใชรปูไมหันอากาศ ใหซอน
พยญัชนะตัวสะกด ของพยางคหนา เขาอีกตัวหนึ่งเพื่อเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป เชน  

  
couple = คัปเปล 
double = ดับเบิล 

 

 
๗.๒ ถาสระของพยางคหนาเปนสระอ่ืนทีไ่มใชสระอะ ใหทับศัพทตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษ
โดยไมตองซอนพยญัชนะ เชน 

  
California = แคลิฟอรเนยี 
general = เจเนอรัล  

 

 
๗.๓ ถาเปนคําท่ีเกิดจากการเติมปจจัย เชน -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพทตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษดงัขอ ๗.๒ อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอนพยัญชนะตัวสะกด
ของพยางคตนอีกหน่ึงเพ่ือใหเห็นเคาคําเดิม เชน 

  
sweater = สเวตเตอร 
booking = บุกกิง 
Snoopy = สนูปป 

 

๘. คําประสมท่ีมีเครื่องหมายยัติภังค (hyphen) ใหทับศัพทโดยเขียนติดตอกันไป เชน 
  cross-stitch = ครอสสติตช  
 ยกเวนในกรณทีี่เปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนาม เชน 
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cobalt-60 = โคบอลต-๖๐ 
McGraw-Hill = แมกกรอว-ฮิลล 

 

๙. คําประสมซ่ึงในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เม่ือทับศัพทใหเขียนติดกนัไป ไมตองแยกคําตามภาษา
เดิม เชน 

  
calcium carbonate = แคลเซียมคารบอเนต 
night club = ไนตคลับ 
New Guinea = นิวกนิ ี

 

๑๐. คําคุณศัพทที่มาจากคํานาม ซ่ึงมีปญหาวาจะทับศัพทในรูปคํานามหรือคําคุณศัพทนั้น ใหถือ
หลักเกณฑดังนี้ 

 
๑๐.๑ ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความวา "เปนของ" หรอื "เปนเรื่อง
ของ" คํานามน้ัน ใหทับศัพทในรูปคํานาม เชน 

  
hyperbolic curve = สวนโคงไฮเพอรโบลา 
electronic charge = ประจุอิเล็กตรอน 
focal length = ความยาวโฟกสั 

 

 
๑๐.๒ ถาคําคุณศัพทน้ันมีความหมายวา "เกี่ยวของกับ" หรือ "เกี่ยวเนือ่งจาก" คํานามนั้น ใหทับ
ศัพทในรูปคํานามโดยใช 
คําประกอบ เชิง แบบ อยาง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย เชน 

  
atomic absorption = การดูดกลืนโดยอะตอม 
electronic power conversion = การแปลงผันกําลังเชิง
อิเล็กทรอนิกส 

 

 
๑๐.๓ ในกรณท่ีีการทับศัพทในรูปคํานามตามขอ ๑๐.๑ และขอ ๑๐.๒ ทําใหเกิดความหมายกํากวม
หรือคลาดเคลือ่น ใหทบัศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน 

  

sulpuric acid = กรดซลัฟวรกิ 
feudal system = ระบบฟวดลั 
metric system = ระบบเมตรกิ 
hyperbolic function = ฟงกชันไฮเพอรโบลิก 

 

๑๑. คําคุณศัพทที่มาจากช่ือบุคคล ใหทับศัพทตามช่ือของบุคคลน้ัน ๆ โดยใชคําประกอบ ของ แบบ 
ระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย เชน 

  
Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุคลดิ 
Eulerian function = ฟงกชันแบบออยเลอร 
Napierian logarithm = ลอการิทึมแบบเนเปยร 
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ยกเวนในกรณทีี่คําคุณศัพททีม่าจากช่ือบุคคล เปนช่ือเฉพาะที่เปนท่ีรูจักกนัทั่วไปในแตละวงการ 
ซ่ึงอาจสังเกตไดจากการที่ใน 
ภาษา อังกฤษไมไดใชอกัษรตัวใหญข้ึนตน ใหทับศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน 

  abelian group = กลุมอาบีเลียน  
๑๒. คําคุณศัพทเกี่ยวกับชนชาติตาง ๆ ใหทบัศัพทในรูปคํานามที่เปนช่ือประเทศ เชน 

  
Swedish people = คนสวีเดน 
Hungarian dance = ระบําฮังการี 

 

 ยกเวนช่ือที่เคยใชมานานแลว ไดแก 

  

ประเทศเยอรมนี ใชวา …เยอรมัน เชน ภาษาเยอรมัน 
ประเทศกรีซ ใชวา …กรีก เชน เรือกรกี 
ประเทศไอรแลนด ใชวา …ไอริช เชน ชาวไอริช 
ประเทศเนเธอรแลนด ใชวา …ฮอลันดา เชน ชาวฮอลันดา หรือ …
ดัตช เชน ภาษาดัตช 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ใชวา …สวิส เชน ผาสวิส 
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ใชวา …อังกฤษ 
เชน คนอังกฤษ 
สหรัฐอเมรกิา ใชวา …อเมรกิัน เชน รถอเมริกนั 

 

 
สําหรับสหภาพโซเวียต ซ่ึงในภาษาอังกฤษใชคําคุณศัพท ๒ คํา คือ Soviet…และ Russian…ใชวา 
…โซเวียต และ …รัสเซีย เชน 

  
Soviet Style (of architecture) = (สถาปตยกรรม) แบบโซเวียต 
Russian food = อาหารรัสเซีย 

 

๑๓. การวางตําแหนงคําคุณศัพทในคําทับศัพท ใหถือหลักเกณฑดังน้ี 

 
๑๓.๑ คําคุณศัพทที่ประกอบคํานามท่ีเปนภาษาไทย หรือเปนคําทับศัพท แตไดใชในภาษาไทยมา
จนถือเปนคําไทยแลว ใหวางคําคุณศัพทไวหลังคํานาม เชน 

  
cosmic ray = รังสีคอสมิก 
gross ton = ตันกรอส 

 

 
๑๓.๒ ถาทั้งคําคุณศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทที่ยังไมถือเปนคําไทย ใหทับศัพทตรงตามศัพท
เดิม เชน 

  
Arctic Circle = อารกติกเซอรเคิล 
adrenal cortex = อะดรนัีลคอรเทกซ 

 

 ๑๓.๓ ถาตองการเนนวาคํานามนั้นเปนส่ิงท่ีมีหลายชนดิและคําคุณศัพทที่ประกอบเปนชนิดหนึ่ง
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ของคํานามนั้น อาจทับศัพทโดยใชคําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไวระหวางคํานาม
กับคําคุณศัพท เชน 

  
normal matrix = เมทริกซแบบนอรแมล 
thermoseting plastic = พลาสติกชนิดเทอรโมเซตติง 

 

๑๔. คํายอ ใหเขียนช่ือตัวอักษรนั้น ๆ ลงเปนภาษาไทย ดงันี้ 

  

A = เอ      B = บี      C = ซี 
D = ดี       E = อี       F = เอฟ 
G = จี       H = เอช    I = ไอ 
J = เจ        K = เค      L = แอล 
M = เอ็ม   N = เอ็น   O = โอ 
P = พี        Q = คิว    R = อาร 
S = เอส     T = ที      U = ยู 
V = วี       W = ดับเบิลยู X = เอกซ 
Y = วาย     Z = แซด 

 

 และใหเขียนโดยไมตองใสจดุและไมเวนชองไฟ เชน 

  
BBC = บีบีซี 
F.B.I = เอฟบีไอ 
DDT = ดีดีท ี

 

๑๕. คําทับศัพทที่ผูกข้ึนจากตัวยอ ซ่ึงอานออกเสียงไดเสมือนคําคําหนึ่ง มิไดออกเสียงเรยีงตัวอักษร 
ใหเขียนตามเสียงที่ออกและไมตองใสจุด เชน 

  
USIS = ยูซิส 
UNESCO = ยูเนสโก 
ASEAN = อาเซียน 

 

๑๖. ตัวยอช่ือบุคคล ใหเขียนโดยใสจุด และเวนชองไฟระหวางช่ือกับนามสกุล เชน 

  
D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท 
G.H.D. Cold = จี.เอช.ด.ี โคลด 
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9. เครือ่งหมายวรรคตอน 

  
สัญลกัษณ ช่ือเรียก วิธใีช 

. มหัพภาค(จุด) จบประโยค  จบความ อักษรยอ จุดทศนิยม 
, จุลภาค(ลูกน้ํา) ค่ันจํานวนเลข คําหรือขอความ  
; อัฒภาค แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกัน 
: ทวิภาค ไขความ  แจกแจงรายการ  แสดงอัตราสวน 
:- วิภัชภาค แจกแจงรายการ(มักใชคูกับยัติภังค) 
- ยัติภังค ใชแยกพยางค  ตัวอักษร หรอืกลุมตัวเลข  / แจกแจงรายการ 

(    ) นขลิขิต(วงเลบ็) ใชกันคํา ขอความ ตัวอักษรหรือตัวเลขไวเปนพิเศษ 
[   ] วงเล็บเหลี่ยม ใชเม่ือขอความนั้นใชเครื่องหมายวงเล็บแบบอ่ืนอยูแลว 

แสดงคําอาน 
{   } วงเล็บปกกา กันคํา ขอความ ตัวอักษรหรอืตัวเลขที่อยูกลุมเดยีวกันไวดวยกัน 

? ปรัศน(ีคําถาม) ใชแสดงคําถาม 
! อัศเจรีย(ตกใจ) ใชแสดงวาเปนคําอุทานหรอืคําเลียนเสียงธรรมชาติ 

“……” อัญประกาศ ใชแสดงวาเปนคําพูดหรือขอความที่คัดมา หรือความนึกคิด 
‘…….’ อัญประกาศเด่ียว ใชซอนในขอความท่ีมีเครื่องหมายอัญประกาศอยูแลว 

ๆ ไมยมก ใชหลังคํา  วลี หรือประโยคเพ่ือใหอานซํ้า 
ฯ ไปยาลนอย/ 

เปยยาลนอย 
ใชละคํา 

ฯลฯ 
ฯเปฯ 

ไปยาลใหญ/ 
เปยยาลใหญ 

ใชละขอความแสดงวามีอีกมาก 

… จุดไขปลา ใชละขอความแสดงวาตัดตอนมาหรือไมตองการใหอาน 
--- เสนประ ใชเหมือนจุดไขปลา 
= เสมอภาค(เทากับ) ใชแสดงวาคําหรือขอความท้ังสองขางนั้นเสมอกัน 

______ สัญประกาศ 
(ขีดเสนใต) 

ใชขีดใตคําหรอืขอความท่ีสําคัญ 

 ทีฆสัญญา ใชขีดหลังขอความเพ่ือใหเติมคําหรือขอความลงไป 
,, บุพสัญญา ใชเขียนแทนคาํหรือขอความที่อยูบรรทัดบน 
 มหัตถสัญญา(ยอหนา) ใชยอหนาข้ึนบรรทัดใหม 
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/ ทับ ใชขีดค่ันระหวางคําหรือจํานวนตัวเลข 
. พินท ุ ใชจุดใตพยัญชนะเพื่อแสดงวาเปนตัวสะกดหรือควบกล้าํ 
 ทัณฑฆาต ใชฆาอักษรท่ีไมตองการออกเสียง  (ถาอยูระหวางคําเรียก  

วัญฌการ) 
๏ ตาไก   ฟองมัน ใชข้ึนตนขอความหรือบทประพันธ 
ฯ อังค่ันเดี่ยว  ข้ันเดี่ยว ใชทายประโยคหรือบทประพันธและแสดงข้ึนแรม 
๚ อังค่ันคู  ข้ันคู ใชทายขอความใหญหรือจบตอน 
๚ะ อังค่ันวิสรรชนีย ใชเม่ือจบเรื่อง 

๛  ,  ๚ะ๛ โคมูตร ใชเม่ือจบเรื่อง 
๙ ยามักการ ใชบังคับใหอานเปนอักษรควบ 
+ ตีนกา  ตีนคร ุ ใชบอกมาตราเงิน(ช่ัง  ตําลึง บาท สลึง เฟอง ไพ ) 

บน ซาย ขวา ขวา ซาย ลาง 

 

แบบทองจําหลักการสงัเกตหลักภาษาไทย 
   โดย อ.วรีะชาติ  ศิรไิกรวัฒนาวงศ 

       คําทับศัพท 
กอก แกส  กาซ  กอบป  กุก  แทก็ซ่ี  โปกเกอร  เต็นท 

ฟุลสแกป  แปป  โฮเต็ล   แฟช่ัน  โคช  โนต   ค็อกเทล 
โกโก  โคมา บล็อก  แค็ตตาล็อก  ปม  เปอรเซ็นต 

พิซซา  ซิกแซ็ก  เซ็น(ช่ือ)   เซรุม เช็ค  เคก คุกกี ้
 จี๊บ น็อก ล็อกเกต น้ัน    คอมมิชช่ัน โอก ทอฟฟ 
บุฟเฟต ปลั๊ก มัมม่ี   แบตเตอรี่  โบกี้ ไง 
 แลก็โทส  ช็อกโกแลต  เช้ิต  แจ็กเกต  โบวลิ่ง ไปป 
เอ็มบรโิอ  ช็อปปง ไป   อิเล็กทรอนิกส  trick  จดจํา 

 

คําท่ีไมประวิสรรชนีย 
  ชอํ่า  ชอุม ชนัก ชบา  สกัด สกา สกาว ไสว 

พเยยี ผอบ ลออ  สไบ   ทโมน ไผท ทแยง  คทา 
 สารประโยชน  ทลาย โพยม ชมาย ชโลม ทแกลว ถลา 
ชมดชมอย  เชือกมนิลา   ทยอย  ถูกฆาวสิรรชนีย 
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คําท่ีอานไดอยางเดียว 

กรมสมเดจ็ ครุฑพาห กรรมาชีพ บําราบรีบ  ปรติร  คิดขวนขวาย 
ทระนง  ฐานกรณ  อุทธรณทนาย  เสวกตาย  อัฐิ วุฒิ ลา 

สมรรถนะ  สมนัย  กลไกน้ี กลวิธี แปรก  แปลกหนักหนา 
ฉิมพลี  ปรวด   โฆษณา   เจรจา พาปลาสนาการ 

ปราชัย  ซอมซอ  ปรปกษ  บุรุษเพศ  หาญหัก  กามวิตถาร 
อนุสติ  กรมพระยา  ประจัญบาน  บราลี  เเลสราญ  คณบด ี

อกัษรนํา 
อักษรนําจําใหดี   สองตัวมีพยัญชนะรวมกัน 

ทั้งสระสะกดพลัน   อานออกเสียงอะกึ่งคํา 
 อยา อยู อยาง อยากดวย  สูงกลางชวยเดีย่วคือตํ่า 
อานเสียงเหมือน ห ซํ้า   อีก  ห นํา ตํ่าเดี่ยวนา 

คําครุ ลหุ 
   ครุไมผัดพราว   คือ เสียงยาว แม ก กา 

ตัวสะกดทุกมาตรา   อํา  ไอ   ใอ    เอา  และ ฤา 
 ลหุ คือเสียงส้ัน   รูป  อุ  น้ันจงฝกปรือ 
ตัวสะกดขวางท้ิงหวือ   ณ   ธ    ก็   บ  บ   ฤ 

ไตรยางศ 
คําเปนสูงกลางตํ่า  ใชมือคว่ํา  หา  และหงาย 

ลิโพ คือ คําตาย    อีก เอฟโฟร และโอเค 
 คว่ํามือโปงและนาง  ที่เหลือกางอยาหันเห 
วรรณยกุตไมปนเป   สามัญซายไปขวาเอย 

หลกัสังเกตจากวรรณยกุต 
   มีรูปสูงและกลาง   เสียงตามอยางรูปนั้นไง 

ตํ่าเสียงเกินรูปไป   จําใสใจไมใชตร ี
 ***ไรรูปคําเปนนั้น  เสียงสามัญกลางตํ่ามี 
จัตวาสูงทันท ี    สูงกลางตาย กลายเอกนา 
 ***ตํ่าตายสระยาว  เสียงโท พราวเขาตํารา 
เสียงส้ันนั้นตรหีนา   ลวนเรียกวาพ้ืนเสียง ( *** )เอย 
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คําไทย 7 ชนิด 

คําไทยมีเจ็ดคํา   จงทองจําไวใหดี 
คํานามคือคําที่    ใชเรยีกคน สัตว ส่ิงของ 
 เชน บาน หนู หมู หมา  ไฟ ปากกา ปลา เงิน ทอง 
ภูเขา หวย ลําคลอง   เมืองระนอง นายทองดํา 
 หนาที่ของนามนะ  เปนประธานและเปนกรรม 
เลายอพอใหจาํ    จงหม่ันเพียรเลาเรียนไป 
 คําสองสรรพนาม  แทนคํานามจําใสใจ 
เชน เรา เขา เธอ ใคร   หนาที่คลายกบัคํานาม 
 คําสามคํากริยา   บอกอาการนาม สรรพนาม 
เชน เดิน นอน นั่ง ถาม   กิน วิ่ง พูด ยิ้ม รองไห 

วิเศษณ คือคําที่   ชวยใหมีความแปลกไป 
ประกอบนาม วิเศษณไซร   ทั้งสรรพนาม และกริยา 
 เชน แบน เปรีย้ว ไกล ใกล  เร็ว อืน่ ใด เลก็ ใหญ จา 
ท้ังหมด สด ขาว ชา   จุ มาก นัน้ ไม มัน แล*** 
 บุพบท นําหนานาม  และสรรพนาม ตัวอยาง แด 
ดูกอน ใน นอก แก   แหง ของ ดวย บน โดย ตาม 

สันธาน เช่ือมถอยคํา  คํากับคํา ความกับความ 
เช่ือมประโยคใหงดงาม   เชน กับ เพราะ และ หรือวา 
 อุทานการออกเสียง  ผิดสําเนยีงธรรมดา 
แสดงอารมณนา    ความรูสึกผูอุทาน 
 เชน เหม แหม หรือวา  เฮย ไฮ ฮา สะพงสะพาน 
เรือแพ ขอจบการ   เลาใหอานจําไวเอย. 
(หมายเหตุ คําไทย 7 ชนิดนี้ แตงเพ่ิมเติมเฉพาะบางสวน*** ) 
 

คําประสม 
การความเคร่ืองของชาง  ชาวว่ิงวางผูคนข้ี 

นักนายใจเจาที่    แมหมอจัดตัดเสียหนา 
 ยกลิ้นมักลูกพอ   หัวปากคอกินน้ําตา 
ติด(ทาย)ตัวดีใจหนา   เหลาน้ีหนาประสมเอย 
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สมาส(แบบไมมีสนธ)ิ 

นักเรียนครับ นักเรียนครับ  ครูมีเรื่อง อยากจะถามนักเรยีนครับ 
สมมุตินะครับสมมุติ สมมุติ บาลี สันสกฤต  
สมมุติมาอยูใกลชิด แลวตองแปลจากหลังมาหนา 
ตองออกเสียงระหวางคํา  การันตและอะทิง้ไป 
วร และ พระ ก็ใช  หนูเขาใจ สมาสม้ัยครบั 

สระสนธ ิ
อะ อา     เปลื้องผาทันที 
อิ อี   ยอมพวกเดียวกัน 
อุ อู  ไมยอมเหหัน หากพวกเดียวกัน เปลื้องผาทันที 
อิอี  มักกลายเปน  ย    ตางพวกมาจอ ไมทอไมหนี 
อุอู   เปน  ว  ทนัที ๆ   พรหมจารไีมยอมใหใคร 
อะ  หลังชอบเปลีย่นเปนอา  
อิ  ไมรอชา  เปน อี  เอ ไง  
สวน อุ   ไมเคยหวั่นไหว    อู โอ เขาใจ สนธิงายจัง 

 

     คําไทย 
เฆีย่น ฆา ระฆงั ณ  ฯพณฯ หญา ใหญ พิศ ศอ 

ศอก ศึก เศิก เศรา พอ   ไมยราบ ไอยรา 
 เครือญาติ สรรพนาม  กรยิาตาม จํานวนหนา 
เครื่องใช สัตวนานา   อาชีพ สี นี่แหละไทย 
 ธรรมชาติ อวัยวะ  ลักษณนามทองไว 
คุณศัพทปรับเขาใจ   ตามมาตราพาจดจํา 

  พยัญชนะวรรค 
ไกไขควายฆางู   จานฉิ่งชูเฌอหญิง(เพน) 

ปฏักฐาน-โฑเฒาเณร   เตาถุงทับธงหนู(ฟง) 
 ปลาผพีี่ภูมิมา   ยักษเรือลาวาเสืออัง 
หอจุฬาคานอยจัง   ศาล ฤาษี น่ี สัน. เอย 

      คําสันสกฤต 
ศาล  ฤษี  ฤ  ร หัน  สะกดพลันไมตามเกณฑ 

ไอ  เอา เขาไมเวน   บุณย  บุทคล   ธานย   สตร ี



 149 
 กีรติ  กันยา  ปรัต-  ยุบัน สัตย  จันทร  สูรย  ศร ี
หัสดิน  สวัสดี    อัคนี  ปรยี  อารัณย 

สถิติ สถาปนา   จตุรา กรีฑา    กลัป 
เหลานี้คือ คําสัน-   สกฤต ทอง ตองข้ึนใจ 

             คําบาล ี
ตัวสะกดตรงตามหลัก  แจงประจักษซํ้าและตาม 

ปุจฉาคือคําถาม    เขต  เขม ปกข โอฐ  มิค จนัท 
จตุ  จริยา   ฐาปนา  ปยะ  ธัญ 

ฐิติ  บุญ  อรญั    อัชฌาสัย  และ  โสตถ ี
 สุริยะ   อัจฉรยิะ   ปฐมะ  และ รงัสี 
ปทีป  ปณต มี    เปนบาลี   หมดนี่เอย 

คําเขมร 
  หญิงสาวราวจ้ิมลิ้ม  ขนมอ่ิม ถนอม ตํา 

กํา  บัง  ทํา  ประ  จํา   กระ  บัน  สํา  บํา  ผ บรร 
บรรพชิต  บรรยงก  บรรพ บรรพต จับ  บรรษัท บรรณ 

บรรเจิด  บรรจบ  กัน   บรรจุ  - กวด - ดา – ทุก - เทา 
เหลาน้ี not เขมร   จําหลักเกณฑไมอายเขา 

ควบนําอยาดูเบา    แผลง  ร หัน นั้นแนเอย 
 

    คําเขมร (เพิ่มเติม) 
กรองเชิง  กระบือ แข  เนา เฌอ แล จาร ตระกอง 

บาย  มาน(มี) เลอ กันลอง   ลออ  สิง  ศก สะดม 
 โดม เดียง ดํารง ได  โปรด  ชไม  เชลย  ขยม 
อุลิด  พิเราะ  ธม    พระฮาม  เฉพาะ  เชวง  คัล 

 
ราชาศัพท 

 ข้ัน 1 มีพระบรม 
 ข้ัน 2 ตรม บรมหายไป 
 3 , 4 ราช นี้ไปไหน ๆ 

ข้ัน 5 สุดทาย พระไมเห็นมี 
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บทรอยกรอง 

โคลงสอง หา  หา ส่ี  ถาจะมีสรอยสองนา 
โคลงสาม หา หา หา   ส่ี สรอยสองตองจดจํา 

โคลงส่ี หา และสอง  สามครั้งตองหามถลํา 
สรอยสองหน่ึงสามจํา   ทายหา ส่ี มีเหมือนกัน 

ยานีนับ หา หก   อยาวิตกคลายกับฉันท 
สุรางคเจ็ดวรรคพลัน   วรรคละส่ีไมมีงง 

ฉบัง หก  ส่ี หก   วสันตดลิก แปด หก สง 
ทองไวอยาใหลหลง   จํางายดี happy เอย    

 
ภาพพจน 

อุปมาคือเปรียบเหมือน  พาง  เพียง  เดอืน ดุจ จันทรา 
ปูน ปม ราว ดารา   เฉก  กล  ดั่ง  ประหนึ่ง ไง 
 อุปลักษณคือเปรียบ เปน  เทา  คือ เห็น อาจละไป 
บุคคลวัต ชัดกวาใคร   ไมหายใจแตคลายคน 
 อติพจนอดไมได   ตองเวอรไวใหฉงน 
สัญลกัษณรูจักจน   ใชแทนไดไมลังเล 
 ระรื่นคืออพัภาส   เสียงฟดฟาด หวือ โหวเหว 
สัทพจนอยาโยเย    ไวพจนคลายหมายเหมือนกัน 
 ปฏิพากยกลาวตรงขาม  งอมแสนงาม นะจอมขวัญ 
ภาพพจนหมดโดยพลัน   จําใสใจทําไดเอย 

 
ลกูอกตญัู 

 พอแบกไถไปนายามฟาสาง   ลูกคิดสรางความช่ัวใหมัวหมอง 
แมรดผกัตักน้าํตามลําคลอง    ลูกไปจองต๋ัวหนังแตยังวัน 
 พอถากฟนดนินาจนฟาสาย   ลูกสบายอัดบุหรี่มีความฝน 
แมกินขาวกับเกลือเม่ือเท่ียงวนั    ลูกสุขสันตขาวมันไกใจใหญพอ 
 พอมือแตกเพราะบอบชํ้าปล้ําถางปา  ลูกเทีย่วบารเตนรําชํ้าใจหนอ 
แมนุงผาผนืหน่ึงซ่ึงมอซอ     ลูกสวยหลอดวยเส้ือผาราคาแพง 
 พอหนาหมนหมองคล้ําผิวดาํกราน  ลูกสมานผิวกนัแยกแตกระแหง 
แมคอยลูกดวยหวงใยใจระแวง    ลูกขันแขงรถราดวยราเริง 
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แถมฟร ี

คําซํ้า คําซอน (ทํานอง กอดกัน) 
 คําเรามีสองคํา จึงเกิดคําซํ้าข้ึนมานั่นไง  

ถาหากจะดูความหมายเขาใจ ก็คงบอกไดวามันมากมี 
 คําถามาซอนกนั ก็คงจะมันถามันมากดี  

ทั้งซอนความหมายและเสียงเขาที ก็คงจะดีคํามีมากมาย 
 บอก  อยากจะบอกๆ ไวนะ (บอกอยากจะบอกใหรูกอน ) 
 บอก  อยากจะบอกๆ ไวนะ (บอกอยากจะบอกใหรู ) 
 เปลี่ยนแปลง ซํ้า ธรรมชาติ รูปราง เนน เบา มาก เปน ส่ังๆ เอาไว 
 ไมเจาะจง และตอเนื่อง แยกออกดู จะไดรู พอไดอุนใจ 
 หากคําซอน มีท้ัง เหมือน คลาย และตาง เปนแบบอยาง นะเธอรูไหม 
 ซอนเพื่อเสียง มีสําเนียง เสียงคูกัน ความหมายมัน รูและเขาใจ 
 จําไดรึเปลา 

  คําควบกล้ํา อกัษรนํา(ทํานอง อยากรองดังๆ) 
  ควบกล้ําๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กล้ําๆ 
  ควบกล้ํา ตอง ร ล ว ประสม กับ ป ต ท และ ก ค ข ผ พ  นะ จะ รูไหม 
  มันเพี้ยนกับอักษรนํา คุณหนูตองจําใหดี เพราะไมมี อ 
  หาก วา อ นํา ย หรือวา ห ตองนํา ตํ่าเดยีว นะเธอ 
  เรยีกวา อักษรนํา รวมสระ และตวัสะกด รูไหม 
  หากสูงกลางชวยนํา พวกตํ่าเดี่ยวจะมีเหมือน ห มานํา 
  ทองแลว ทองแลว ก็จงจํา ทีฉั่นไดบอกเธอ และจะย้ําเพื่อบอกเธอ 

ถาหากเธอไดจดจํา ฉันสบายใจ 
 

ภาคผนวก ก 
วิเคราะหขอสอบโควตา มช. วชิาภาษาไทย 

1. การสะกดคํา 
2. เสียงวรรณยุกต(ครบ 5 เสียง) 
3. การอานคํา-จํานวนพยางคของคํา 
4. คําซอน(ความหมาย)-คําประสม 
5. หนาท่ี/ความหมายของคํา(คําเดียวกันหนาที/่ความหมายตางกัน) 
6. ประโยค 
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• เปนประโยคหรือไม 

• โครงสรางประโยค(ประธาน-กริยา-กรรม-ขยาย-เช่ือม) 

• ประโยคชนิดตางๆ(เดียว-รวม-ซอน) 

• เจตนาของผูสงสาร(แจงใหทราบ-ถามใหตอบ-บอกใหทํา) 
7. ใชคําและสํานวนเหมาะสม 
8. ความหมายสํานวน/ประโยค  เหมือน/แตกตางกัน 
9. เครื่องหมายวรรคตอน-การอาน 
10. ประโยคสละสลวย/เหมาะสม (คําเช่ือม-คําขยาย-ประโยคฟุมเฟอย) 
11. จับใจความสําคัญ/นํ้าเสียง/สารที่ตองการส่ือ(ทั้งรอยแกวและรอยกรอง) 
12. เรยีงลําดับความ 
13. ราชาศัพท 
14. ชนิดคําประพันธ 
15. ลักษณะเดนของคําประพันธ 
16. โวหารภาพพจน 
17. เสียงพยัญชนะตน/ทาย 
18. สระ(เดี่ยว/ประสม-ส้ัน/ยาว) 
19. การใชวรรณยกุตใหถูกตอง 
20. การสรางคํา(โครงสรางคําประสม+การสรางคําไทย/ตางประเทศ) 
21. โครงสรางวล ี
22. ความหมายโดยตรง/อุปมา 
23. เติมคําที่เหมาะสม/ไมเหมาะสม 
24. การประกาศ/พาดหัวขาว(เขาใจไดมากนอยแคไหน) 
25. ลักษณะของภาษา(โนมนาว/โตแยง/แสดงทรรศนะ/อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา) 
26. การเขียน/การใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ 

 
ภาคผนวก ข 

วิเคราะหขอสอบแอดมิชชนั วชิาภาษาไทย 
1. เสียงในภาษาไทย(พยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต)*** 
2. คําในภาษาไทย 
3. คํายืมจากภาษาตางประเทศ 
4. การสรางคํา(ประสม-ซอน-ซํ้า-สมาส-สนธ)ิ*** 
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5. การอาน-การเขียนคําในภาษาไทย/ตางประเทศ(+การทับศัพท) 
6. การใชถอยคํา/สํานวนใหถูกตองตามบริบท*** 
7. ราชาศัพท 
8. ประโยค*** 

- ชนิด 
- เจตนา 
- กะทัดรัด/ฟุมเฟอย 
- สมบูรณ/ไมสมบูรณ(ประโยค/วล)ี 

- ขาดความสัมพันธ(คําเช่ือม/เนื้อความ) 
- กํากวม 
- สํานวนตางประเทศ 

9. การเรยีงลําดับความ 
10. หลักการเขียน-พูด-ฟง-การส่ือสาร 
11. การใช-อาน เครื่องหมายวรรคตอน 
12. ภาษา-ระดับของภาษา(ทางการ/ไมเปนทางการ) 
13. ภาษากับเหตุผล(การลําดับเหตุผล-การอนุมาน) 
14. อธิบาย-บรรยาย-พรรณนา 
15. การแสดงทรรศนะ(ขอเท็จจริง-คุณคา-นโยบาย)*** 
16. การโตแยง/โนมนาวใจ 
17. ความงามในภาษา*** 
18. ฉันทลักษณ 
19. การวิเคราะหและวินิจสาร(จากขอความที่กาํหนดใหท้ังรอยแกวและรอยกรอง)*** 
20. วรรณคดีเฉพาะเรื่อง(แนวคิด-คานิยม-การสรุปความ-วิเคราะห)*** 
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ภาคผนวก ค 
รางวลัซีไรต 

 รางวลัวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียนเรียกกันส้ัน ๆ วา  รางวัลซีไรต รางวัลน้ีเกดิข้ึน
จากโรงแรมโอเรียนเต็ลตองการสนับสนุนนักเขียนรุนใหมจากประเทศในแถบอาเซียน  จึงไดริเริ่มจดั
ประกวดหนังสือในแถบอาเซียนข้ึน โดยรวมมือกับการบินไทย สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย  
และสมาคมนกัเขียนแหงประเทศไทย  โดยมีประเทศในเอเชีย 5  ประเทศ  ไดแก ไทย อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  
สิงคโปร  ฟลปิปนส และบรูไน  รวมโครงการรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน  โดยใช
ช่ือภาษาอังกฤษวา  South  East  Asia  Write  Award (ช่ือยอ  S.E.A Writer Award )  ใหรางวัลต้ังแตป  พ.ศ. 
2522 
ผลการตัดสินรางวลัวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน  มีดงัน้ี 
 พ.ศ.  2522  ลูกอีสาน  ของ  คําพูน  บุญทวี ( นวนยิาย ) 
 พ.ศ.  2523  เพียงความเคลือ่นไหว  ของ  เนาวรัตน  พงษไพบลูย ( บทกวี ) 
 พ.ศ.  2524  ขุนทอง .... เจาจะกลับเม่ือฟาสาง  ของ  อัศศิริ  ธรรมโชติ(รวมเรื่องส้ัน) 
 พ.ศ.  2525  คําพิพากษา  ของ  ชาติ  กอบจิตติ ( นวนิยาย ) 
 พ.ศ.  2526  นาฎกรรมบนลานกวาง  ของ  คมทวน  คันธนู ( บทกวี ) 
 พ.ศ.  2527  ซอยเดียวกนั  ของ วานิช จรุงกิจอนันต ( รวมเรื่องส้ัน ) 
 พ.ศ.  2528  ปูนปดทอง  ของ  กฤษฎา  อโศกสิน ( นวนิยาย ) 
 พ.ศ.  2529  ปณิธานกวี  ของ  อังคาร  กลัยาณพงศ ( บทกวี ) 
 พ.ศ.  2530  กอกองทราย ของ  ไพฑูรย  ธัญญา ( รวมเรื่องส้ัน ) 
 พ.ศ.  2531  ตลิ่งสูงซุงหนัก  ของ  นิคม  รายวา ( นวนิยาย ) 
 พ.ศ.  2532  ใบไมท่ีหายไป  ของ จิระนนัท  พิตรปรชีา ( บทกวี ) 
 พ.ศ.  2533  อัญมณแีหงชีวติ ของ  อัญชัน ( รวมเรื่องส้ัน ) 
 พ.ศ.  2534  เจาจันทรผมหอม ของ  มาลา  คําจันทร ( นวนิยาย ) 
 พ.ศ.  2535  มือน้ันสีขาว  ของ  ศักดิ์ศิริ  มีสมสืบ ( บทกวี ) 
 พ.ศ.  2536  ครอบครวักลางถนน  ของ  ศิลา  โคมฉาย ( รวมเรื่องส้ัน ) 
 พ.ศ.  2537  เวลา ของ ชาติ  กอบจิตติ   
 พ.ศ.  2538  มากานกลวย  ของ ไพวรินทร  ขาวงาม 
 พ.ศ.  2539  แผนดินอืน่  ของ กนกพงศ  สงสัมพันธ 
 พ.ศ.  2540  ประชาธิปไตยบนเสนขนาน ของ วินทร  เลยีววาริณ 
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 พ.ศ.  2541  ในเวลา ของ แรคํา  ประโดยคํา 
 พ.ศ.  2542  ส่ิงมีชีวิตท่ีเรยีกวา คน ของ วินทร  เลียววาริณ 
 พ.ศ.  2543  อมตะ ของ วิมล  ไทรนิ่มนวล 
 พ.ศ.  2544  บานเกา  ของ โชคชัย  บัณฑิต’ 
 พ.ศ.  2545  ความนาจะเปน ของ ปราบดา  หยุน 
 พ.ศ.  2546  ชางสําราญ ของ เดือนวาด  พิมวนา 
 พ.ศ.  2547  แมน้ํารําลกึ  ของ  เรวัตร  พนัธุพพิัฒน 
 พ.ศ.  2548  เจาหงิญ  ของ  บินหลา  สันกาลาคีร ี
 พ.ศ.  2549  ความสุขของกะทิ  ของ  งามพรรณ  เวชชาชีวะ 
 พ.ศ.  2550  โลกในดวงตาขาพเจา ของ มนตรี ศรยีงค 
 พ.ศ.  2551  .......................................ของ................................................... 
 

ภาคผนวก ง    ลําดับญาติในเรือ่งอิเหนา 
ภรรยา/สามี กุเรปน ดาหา กาหลัง สิงหัดสาหรี 
ประไหมสุหรี (นิหลาอระตา-หมันหยา) 

2อิเหนา** (ช) 
(มิสาระปนหยี) 
3วิยะดา(ญ)(นางเกนหลง) 

(ดาหราวาตี-หมันหยา) 
บุษบาหนึ่งหรดั**  
(มิสาอุณากรรณ-ช)(ญ) 
สียะตราหน่ึงหรัด
(ช)(ยาหรัน) 

สะกาหน่ึงหรดั 
***(ญ) 

สุหรานากง*** (ช) 
จินดาสาหร(ีญ) 

มะเดหว ี     
มะโต     
ลิก ู 1กะหรดัตะปาตี*(ช)  บุษบารากา*(ญ)  

เหมาหลาหงี     
 

ธิดาจากเมืองหมันหยา(ทาว
หมันหยา+ประไหมสุหรี) 

แตงงานกับ ลูก 

นิหลาอระตา ทาวกุเรปน อิเหนา(ช),วิยะดา(ญ) 
ดาหราวาตี ทาวดาหา บุษบาหนึ่งหรดั(ญ),สียะตราหนึ่งหรัด(ช) 
จินดาสาหร ี โอรสทาวมังกนั(ระตูหมันหยา) นางจินตะหราวาตี+ระเดนดาหยน 
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อิเหนา(กุเรปน) ภรรยา/สามี 
ฝายซาย ฝายขวา 

สียะตรา(ดาหา) กะหรดัตะปาตี 
(กาหลัง) 

สุหรานากง 
(สิงหัดสาหรี) 

ประไหมสุหรี บุษบาหนึ่งหรดั 
(ดาหา) 

จินตะหราวาตี 
(หมันหยา) 

วิยะดา 
(กุเรปน) 

บุษบารากา 
(กาหลัง) 

สกาหน่ึงหรัด 
(กาหลัง) 

มะเดหว ี มาหยารัศมี 
(ปกมาหงัน) 

สการะวาตี 
(ปนจะรากัน) 

ดะราหวัน 
(มะงาดา) 

  

มะโต บุษบากันจะหนา 
(วังกนั) 

บุษบาวิลิศ 
(ประหมัน) 

จินตะหรารัศมี 
(วะละหงิด) 

  

ลิก ู อรสา 
(กะระบุหมี) 

ระหนาระติกา จินดาอรสา 
(วะละหงิด) 

  

เหมาหลาหงี หงยาหยา 
(ตะมาเส) 

สุหรันกันจาสาหรี 
(วะละหงิด) 

รัตนาวาต ี
(สัดดะกัน) 

  

ระตูเมอืงตางๆ 
 

พี่นอง ลูก พี่นอง พ่ีนอง ลูก 
ระตูปนจะรากนั สการะวาตี-ญ ทาวลาสํา ทาวกะหมังกุหนิง วิหยาสะกํา(ช) 
ระตูปกมาหงัน มาหยารัศมี-ญ 

สังคามาระตา-ช 
ระตูจรกา ทาวปาหยัง รัตนาระติกา-ญ 

รัตนาวาตี-ญ 
ระตูบุศสิหนา   ทาวประหมัน วิหรากะระตา-ช 

บุษบาวลิิศ-ญ 
เสนาและพ่ีเลีย้งอิเหนา 

 
 

เสนา ปาเตะ ตํามะหงง ดะหมัง ยาสา 
พี่เลีย้งอิเหนา (ลูกของเสนา) ยะรุเดะ ปูนตา กะระตาหรา ประสันตา 

พ่ีเลีย้งสียะตรา ปูนตา กะระตาหรา ยะรุเดะ ประสันตา 
พี่เลีย้งนางบุษบาและวยิะดา บาหยัน สาเหง็ด(ซาเหง็ด) ประเสหรัน ประลาหงัน 
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ภาคผนวก จ 
ลําดับญาติในเรือ่งขุนชางขุนแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : ขุนไกรพลพายนัน้ 
วาเดิมช่ือ  พลายจันทน   

 เปนบุตรพลายประจํายาม 
 
 
 

พลายอนันต 

        ขุนไกรพลพาย(พลายจนัทน)      +             นางทองประศรี 

(ตําบลบานพลบั  จังหวัดสุพรรณบรุี)   (วดัตะไกร  จังหวดัสุพรรณบุร)ี 

ขุนแผน 
(พลายแกว,  พระสุรินทรฦาไชยมไหสูรยภกัดี  (พระกาญจนบุร)ี 

+  นางพิมพิลาไลย 
(วันทอง) 

+  นางสายทอง +  นางลาวทอง 
(บานจอมทอง) 

+  นางบัวคลี ่
(บานถ้ํา) 

+  นางแกว
กิรยิา 

พลายงาม 
(จม่ืนไวยวรนาถ) 

พลายณรงค+นางบัวคํา 
(หลวงตางใจ) 

กุมารทอง พลายชุมพล+นางสรอยระยา 
(หลวงนายฤทธิ์) (เมืองพิมาย) 

+ นางศรีมาลา + นางสรอยฟา + นางแวนฟา นางแวนแกว + พลายบวั พลายมณีนาถ 

พลายอนันต พลายยงพงศนพรัฐ + นางเวสิว
(พระเจาสมมุติวงศ) 

พลายเพชร พลายบวั + นางแวนแกว 

+ นางเวสิว + นางสรอยแกวจินดา + นางมณฑา 

พลายสังวาลทอง พลายสุรยิัน 

+ นางบัวทอง + นางตะเคียนทอง 
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ขุนศรีชัย  +  นางเทพทอง 

   (ทาสิบเบี้ย  เมืองสุพรรณ) (นายกองกรมชางนอก  บานรั้วใหญ
  

ขุนชาง 

+ 
นางแกนแกว 
(ลูกหม่ืนแผว) 

+ 
นางวันทอง 

(เม่ือนางแกนแกวตาย) 

พันศรโยธา  +  นางศรีประจัน 

(ทาพี่เลี้ยง  เมืองสุพรรณ) 

     นางพิมพิลาไลย (วันทอง) + พลายแกว  (ขุนแผน) 

พลายงาม  (จม่ืนไวยวรนาถ) 

อาจารยของพลายแกว 

สมภารมี 
(วัดปาเลไลย) 
เมืองสุพรรณบุร ี

สมภารดง 
(วัดแค) 

เมืองสุพรรณบุร ี

สมภารบุญ 
(วัดสมใหญ) 

เมืองกาญจนบุร ี
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ภาคผนวก ฉ 
โคตรวงศในเรือ่งรามเกยีรติ ์
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ภาคผนวก ช 
ภูมิศาสตรไตรภูมิพระรวง 

นิพพาน 

อรูปภูมิ 4 

อากาสานัญจายตนภูม ิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ เนวสัญญานาสัญญายตนภูม ิ

รูปภูมิ 16 

ฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 

พรหมปาริสชัชาภูมิ ปริตตาภาภูม ิ ปริตตสภุาภูมิ เวหัปผลาภูมิ 

พรหมปุโรหิตาภูมิ อัปปมาณาภาภูม ิ อัปปมาณสุภาภมิู อสัญญีสัตตาภูม*ิ* 

มหาพรหมาภูม ิ อาภัสราภูมิ* สุภกิณหาภูมิ อวิหาสุทธาวาสภูมิ 

   อตัปปาสุทธาวาสภูม ิ

   สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ 

   สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ 

   อกนิฏฐสุทธาวาสภูม*ิ** 

สุคติภูมิ ทุคติภูมิ 

ฉกามาพจร มนุษยภูมิ นรกภูมิ เปรตภูมิ ดิรัจฉาน
ภูมิ 

อสุรกาย
ภูมิ 

จาตุมหาราชิกา อุตตรกรุุทวีป(1000) สัญชีพนรก มีอุสสทนรก อีก 16 ขุม 

ดาวดึงส ชมพูทวีป(ไมแนนอน) กาลสูตตนรก 

ยามา บุรพวิเทหทวปี(100) สังฆาฏนรก 

ดุสิต อมรโคยานทวปี (400) โรรวุนรก 

นิมมานรด ี  มหาโรรุวนรก 

ปรนิมมิตวสวตัตี  ตาปนรก 

  มหาตาปนรก 

  อเวจีมหานรก 

มหานรกแตละขุมจะมีนรกบาวอีก
ทิศละ 4 ขุม เปน 16 ขุม(X 8 )และ
มียมโลกนรก อีก ทิศละ 10 ขุม 
เปน 40 ขุม (X 8) รวมทั้งหมด 

128+320+8 = 456 ขุม 

รวมโลกนัตนรก (อยูนอกขอบ
กําแพงจักรวาล) อีก 1 ขุม เปน 457 
ขุม 
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บุรพวิเทห 

เขาพระสุเมร ุ
อุตตรกรุ ุ ชมพ ู

อมรโคยาน 

E-เกษียรสมุทร 

กําแพงจักรวาล 

เขาตรีกฏู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     ปาหิมพานต (ชมพูทวีป) 
ตนหวาใหญ---ปามะขามปอม---ปาสมอ---ปาไมหวา---นารีผล---สระใหญ 7 สระ(อโนดาต) เขาลอม 5 ช้ัน 
  (ชมพูนุท) 
 

1. สุทัศนกูฏ 
2. จิตรกูฏ (คิชฌกูฏ)—พญาหงสทอง 
3. กาฬกูฏ 
4. คันธมาทน—เชิงผา เรียก นนัทมูล—พระปจเจกพุทธเจา 
5. ไกรลาส—พระอิศวร (พราหมณ รวมกับ เขาพระสุเมร)ุ 

 

1. ยุคนธร-พระอาทิตย พระจันทร 
2. อิสินธร-มเหศรเทพบุตร 
3. กรวิก-นกการเวก   4. สุทัศน-ทิพยโอสถ 
5. เนมินทร-บัวใหญเทากงรถ 
6. วินันตก-แมครุฑ    7. อัศกรรณ-กํายาน 
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ภาคผนวก ญ 
คําไวพจน 

ผูหญิง; สตรี ; หญิง; ผูหญิงยงิเรือ;  กัญญา, กันยา , กัลยา,กัลยาณี,กานดา,ขนิษฐา,ขวญัใจ,ขวญัตา,ขวัญออน,
ขวัญเมือง,จอมขวัญ ,งามงอน โฉมงาม,โฉมฉาย,โฉมเฉลา,โฉมตรู,โฉมยง,แมศรี,ดรณุ,ีดวงใจ,ดวงตา,ดวง
สมร,ทรามชม,ทรามเชย,ทรามวัย,ทรามสงวน,ทรามสวาท,นงคราญ,นงนุช,นงพะงา,นงพาล,นงพธุ,นงโพธ
,นงเยาว,นงราม,นงลักษณ,นวลละออง,นวลหง,นรี,นารี,นาเรศ,นฤมล,พธู,พะงา,ม่ิงมิตร,ยพุดี,ยุพเรศ,ยุพา,
ยุพาพิน,ยุวดี,เยาวภา,เยาวมาลย,เยาวลกัษณ,เยาวยอด,เยาวเรศ,ลลนา,วนิดา,สรอยสุดา,สายสมร,สายสวาท,
อรไท,อิตถี, 
  
พระมหากษัตริย: ขัติยะ,จอมนรา,จอมจักรพาล,จอมคน,จอมเกศ,จอมถวลัยราช,จอมภพ,จอมบดนิทร,จอม
ไผท,จักรี,จักรนิ,เจาชาง,จอมบดินทร,นฤบดี,นฤนาถ,นฤบาล,นฤเบศ,นฤเทพ, นรนิทร,นริศ,นริศร,นริศวร
,นเรนทร,นเรนทรสูร,นเรศ,นเรศูร,นโรดม,นราธิป,นรเศรษฐ,นรราช,นรเทพ,นรนาถ,นรนายก,นรบาล,นร
บดี,บดินทร,บรมกษัตริย,บรมนาถ,พระทรงธรรม,พระทรงชัย,พระทรงภพ,พระพอเจา,พระพอแกว,พระ
ผานฟา,พระม่ิงโมลี,ภธูร,ภธูเรศ,ภูบาล,ภูบดินทร,ภูมิธร,ภูมิบดี,ภูมินทร,ภูมินาถ,ภูมิบาล, ภวูไนย,ภูวนาถ,ภูว
เนตร,มเหศวร,มหิศวร,มหิศร,มหิป,มหิบดี,มหิบาล,มหิธร,ราช,ราชา,ราชัย,ราชาธริาช,องคอิศเรศ,อยูเกลา 
 

พระพุทธเจา : ชินวร,ชินสีห,ชิเนทร,ธรรมกาย,ธรรมสามิสร,ธรรมสามี,ธรรมาทิตย,ตรโีลกนาถ,พรหมกาย,
โลกเชษฐ,โลกนาถ,โลกวิทู,ศากยมุนี, 
 

งาม : เจรญิตา ,สวย ,เจิด,ฉลวย,เฉิด,เฉิดฉิน,เฉิดฉาย,ตระการ,ตระศักด,ตรู,บรรเจิด,ประไพ,ประอร,ประ
เอียง,พิลาส,เพริศพราย,เพริศพริ้ง,เพริศแพรว,เพรา,เพราพริ้ง,เพราเพริศ,ไพจิตร,ไพรจิต,รางชาง,รจเรข,
รจเลข,รุจี,ลออ,ลาวณัย,ลําเภา,ลํายอง,โสภณ,โสภิต,อร,อะเค้ือ,อําไพ, 
 

พ้ืนดิน : แผนดิน,ฉมา,ธรณี,ธรา,ธราดล,ธเรษตรี,ธาตรี,ธาษตรี,ปถวี,ปถพี,ปถวี,แผนภพ,ไผท,พสุนธรา,
พสุธา,พสุธาดล,พสุมดี,ภูมิ,ภูริ,ภวู,ภวูดล,มหิ,มหิดล,เมทนี,เมทนีดล,โลกธาต,ุวสุนธรา,วสุธา,อจลา, 
  
เขา ;  ภูเขา,กนัทรากร,คีรี,ดอย,นคะ,นัค,บรรพต,ผา,พนม,ภู,ภผูา,มเหยงค,ศิขริน,ศิขร,ีศิงขร,ศิงขรนิ,สิขรี,
สิขเรศ,สิงขร,ไศล 
 
แมน้าํ : กระสินธุ,คงคา,คงคาลัย,จทึง,ฉทึง,ชทึง,ชรทึง,ชลาลัย,ชโลทร,ธาร,นท,นที,ยมนา,สรทึง,วหา,สาคร 
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ปา : กานน,เถื่อน,เผือน,พน,พนัส,พนา,พนาดร,พนาดอน,พนาลี,พนาวา,พนาเวศ,พนาสณฑ,พนาสัณฑ,พระ
หารณย,ไพร,ไพรสณฑ,ไพรสัณฑ,ไพรสาณฑ,วน,วนั,วนา,วนาดร,วนาดอน,วนาลยั,วนาลี,วนาสณฑ,
วนาสัณฑ,อรญัญิก 
 

นํ้า : อรรณพ,โอฆะ,ทะเล,ชลธิศ,ชลธี,ชลาลัย,ชลาศัย,ชโลทร,ชเล,ปโยนิธิ,ปโยราศิ,สาคร,สมุทร,สินธุ,ชล
ชาติ,ชลัมพุ,ทกึ,เนียร,วาริ,วาริน,วารี,สลลิ,อาปะ,อาโป,อําพุ,อามพุ,อุทก 
 

ดวงอาทิตย : พระอาทิตย,ดวงตะวัน,ตะวนั,ตโมนุท,ทินกร,ทินบดี,ทิพากร,ทวิากร,ไถง,ประภากร,ภาณุ,
ภาณุมาศ,ภาสกร,รวิ,รพี,รังสิมันตุ,รังสิมา,ราํไพ,สุรยิงค,สุริยะ,สุรยัิน,สุรเิยนทร,สุรเิยศ,สุริโย,สุรยี,อังศุธร,
อังศุมาล ี
  
ดวงจันทร: พระจันทร,แข,จันท,จันทร,จนัทร,ดวงเดือน,เดือน,ตโมหร,เเถง,นิศากร,นิศานาถ,นิศาบดี,นิศา
มณี,นิศารัตน,บุหลัน,มนทกานติ,รัชนีกร,ศศพินธุ,ศศลักษณ,ศศิ,ศศิธร,ศศิน,ศศี,สิตางศุ,โสม,อินทุ 
 

สวาง : จรูญ,จํารญู,ชวงโชติ,ชวลิต,ชัชวาล,โชติชวง,ไพรู,ไพโรจน,รุงโจรน,รุจ,รจุา,รุจิ,รุจิระ,รจิุรา,รุจี,เรือง
โรจน 
 

ชาง : กรนิ,กรี,กเรณุ,คช,คชสาร,คชา,คชาชาติ,เจง,ดมไร,ดํารี,ดําไร,ทวิรท,ทวิป,นาค,นาคี,พารณ,มาตงค,มา
ตังค,สาง,สาร,หัตถี,หัสดิน,หัสดี,อภิกภิ,ไอยรา 
 

พระพรหม : กมลาสน,กมเลศ,ธาดา,ปรเมษฐ,พรหมธาดา,พรหมัน,พรหมา,พรหมาน,พรหมินทร,ภูตบดี,
พรหเมนทร,พรหเมศวร,,ภูเตศวร,สุรเชษฐ 
 

พระศิวะ :พระอิศวร,จันทรเศขร,ตรีโลกนาถ,ตรีโลจน,เทพาธิบดี,ปรเมศวร,ปศาจบดี,มหิศร,มหิศวร,มเหศ,
มเหศวร,สยมภ ู
 

พระอินทร :โกสีย,โกสินทร,ตรีเนตร,ตรโีลกนาถ,เทพบดี,มฆวัน,มัฆวา,มัฆวาน,วัชรนิทร,วัชรี,สหัสนัยน,
สุรบดี,สุรนิทร,สุเรนทร 
 

ฟา : คคนะ,คคนัมพร,คคนางค,คคนานต,คัคนะ,คัคนัมพร,คัคนางค,คัคนานต,ดาราบถ,ทิฆัมพร,นภ,นภา
,นภากาศ,โพยม,โพยมัน,โพยมาน,เวหน,เวหะ,เวหา,เวหาส,อัมพร 
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ภาคผนวก ฎ 

เกร็ดความรูจากเรื่อง ลิลติตะเลงพาย 
วีระชาติ  ศริิไกรวัฒนาวงศ∗ 

การตั้งทัพตามตําราภูมิตางๆ 
 การต้ังทพักอนออกรบก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาการต้ังกระบวนทัพ ดังนั้นแมทัพจึงจําเปนตอง
ทราบวาภูมิประเทศของศัตรูเปนแบบใด หรือต้ังทัพในลกัษณะภูมิแบบใด ช่ือแมทัพตองขมนามดังกลาว 
หรือต้ังทัพใหสถานท่ีขมนามนั้น เพ่ือกองทัพจะไดมีลกัษณะที่ดีกวา และสามารถเอาชนะขาศึกได การ
สังเกตลักษณะภูมิตางๆ ดังน้ี 

ครุฑนาม มีจอมปลวก ตนไมใหญอยูตนหนึ่ง 
พยัคฆนาม ต้ังอยูแนวปารมิทาง 
สีหนาม มีตนไมสามตนเรยีงกนั  มีภูเขาใหญ  จอมปลวกใหญมหึมา 
สุนัขนาม ต้ังทัพใกลของโบราณ หรือรมิทางใกลหมูบาน 
นาคนาม ต้ังรายทางไปใกลคลอง หวย แมนํ้าไหล 
มุสิกนาม มีดิน โพรง  ปลวก  มีร ู
อัชนาม ต้ังทัพกลางทุง 
คชนาม สถานท่ีมีหญาแกมไมไผ 

 
 วิธกีารดูแมทัพวาขณะน้ันมีนามอะไรใหใชวิธดีังนี ้

1. ใหต้ังกําลังพระเคราะหตามวนัเกิด(อาทิตย 6  จันทร  15  อังคาร  8  พุธ  17  พฤหัสบดี  19  
ศุกร  21  เสาร 10) 

2. นําอายุของผูนัน้มาบวก  เอา 27 มาบวกอีกที และหารดวย 30 เศษท่ีได นํา 9 มาหารอีกครั้ง  ได
เศษเทาไหรคือตัวเลขที่ตองการ 
เศษ 1  ครฑุนาม เศษ  2  พยัคฆนาม เศษ 3  สีหนาม เศษ  4  สุนัขนาม  
เศษ  5  นาคนาม เศษ  6  มุสิกนาม    เศษ 7  อัชนาม เศษ 8  คชนาม  

 หากขาศึกต้ังภมิูสีหนาม  กองทัพก็ตองต้ังสีหนามเชนกัน แตใหรบกอน โดยลอใหขาศึกออกมา ให
สูดลมหายใจด ูถาจมูกขางซายคลองจะไดชัยชนะ 
 หากขาศึกต้ังคชนาม และ พยคัฆนาม ใหต้ังสีหนามขม 

                                                        
∗ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 หากขาศึกต้ังนาคนาม ใหต้ังครุฑนามขม 
 หากขาศึกต้ังสุนัขนาม ใหต้ังพยัคฆนามขม 
 หากขาศึกต้ังอัชนาม ถือวาเปนภูมิท่ีใหโทษในตัวอยูแลว 
การจัดทัพแบบตรีเสนาเกากอง (ทัพหนา)-ตั้งภูมแิบบสีหนาม 

ปกซาย  ปกขวา 
เจาเมืองธนบุร ี แมทัพกองหนา 

พระยาสุพรรณ 
 

เจาเมืองนนทบุร ี

ออกญาสรรค(สรรคบรุี) ทัพหลวง 
พระยาศรีไสยณรงค 
พลายสุรงคเดชะ 

เจาเมืองสิงหบุร ี

ขุนหาญ เจาเมืองชัยนาท ทัพหลัง 
พระราชฤทธานนท 

(ปลัดทพั พระยาศรไีสยณรงค) 
พลายชนะจําบงั 

พระยาวิเศษชัยชาญ 
 

 
ตําราดูหวันาค  หางนาค  
 การเคลื่อนพลตามเกล็ดนาค ตองทราบวาวนัท่ียกทัพ นาคหันหัวไปทางทิศใด ตองเดินทัพไปทาง
ทิศเดียวกับทิศที่นาคหันหัวไป ถือเปนการเคลื่อนพลยอนเกลด็นาค และเปนสิริมงคลแกกองทัพ 

เดือน หัวนาค หางนาค ทองนาค หลังนาค 
4-5-6 ตะวนัตก ตะวนัออก ใต เหนือ 
7-8-9 เหนือ ใต ตะวนัตก ตะวนัออก 

10-11-12 ตะวนัออก ตะวนัตก เหนือ ใต 
1-2-3 ใต เหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก 

 
เอกสารอางอิง 
นริศร  เลี่ยมทอง. คูมือลลิิตตะเลงพาย. กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2542. 
พลูหลวง(นามแฝง). โหราศาสตร พิชยัสงคราม ดวงเมือง. กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ม.ป.ป. 
_______________ . อาถรรพณพยากรณ . กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ม.ป.ป. 
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สรุปหลักการทําขอสอบ วิชาภาษาไทย 
ขอ หัวขอ หลักการทําขอสอบ/การเตรียมตวั 

1.  การสะกดคํา 
 
 

ควรจะอาน “อานอยางไร เขียนอยางไร” ของราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะดูคําที่มัก
เขียนผิด อาจมีบางปที่มีคําทับศัพทตางประเทศ วิธีสังเกตใหดูวาคําทับศัพทใดบางที่มี
รูปวรรณยุกต,ไมไตคู เพราะสวนใหญคําทับศัพทมักไมนิยมเขียนรูปวรรณยุกตและไม
ไตคูถาหากศึกษาขอสอบเรื่องน้ียอนหลังสัก 10 ปแลวคัดคาํที่ออกขอสอบเพื่อศกึษาก็
จะชวยไดพอสมควร 

2.  เสียงวรรณยุกต 
(ครบ 5 เสียง) 

ควรฝกการผันวรรณยุกตโดยการสังเกตจากรูปวรรณยุกต(อักษรสูง/อักษรกลาง เสียง
ตามรูปวรรณยุกต อักษรต่าํเสียงเกินรูปวรรณยุกต )หรือไมกฝ็กหาเสียงวรรณยุกต
ตามลําดับ(ยากนิดนึง)หรือวิธีสุดทายคือฝกการผนัวรรณยุกตดวยการอานเทียบเสียง
(ยากที่สดุแตไดผลคุมคามาก) 

3.  การอานคํา-จํานวนพยางคของคํา 
 

-ใหดูวามีคําใดบางที่สามารถอานไดแบบเดียวหรืออานไดสองแบบ(จําเฉพาะคําทีอ่าน
ไดแบบเดียว) 
- ดูวาคําดังกลาวอานตามหลกัคําสมาสหรอืไม(ถาใชกต็องอานออกเสียงระหวางคํา) 

4.  คําซอน(ความหมาย/เสียง)VSคํา
ประสม 

ดูวาคําที่มารวมกันมีความหมายเหมือน/คลาย/ตรงขามกันหรือไม (ซอนเพื่อ
ความหมาย)ถาไมใชใหดูวาคําทัง้สองมีความหมายท่ีคําใดคําหน่ึงหรือไม(ซอนเพ่ือ
เสียง-เสียงพยัญชนะตนมักคลายกัน) แตถาคําทั้งสองมีความหมายและเมื่อแยกกนัแลว
มีความหมายใกลเคียงกับคําเดิมกอนแยก เปนคําประสม 

5.  หนาท่ี/ความหมายของคํา(คํา
เดียวกันหนาท่ี/ความหมาย
ตางกัน) 

หนาที่ของคําในประโยคมี ประธาน กริยา(ตัวแสดง) กรรม คาํขยาย คําเชื่อม 
โดยเฉพาะคําเชือ่มที่มักสับสนระหวางคําบุพบทกับสันธานใหดูวาหลังคําน้ันเปน
ประโยคแสดงวาเปนคําสันธานแตถาไมไดเชื่อมประโยคแสดงวาเปนบุพบท 

6.  ขอความน้ันเปนประโยคหรือไม 
 

ใหสังเกตที่คํากรยิาหรือตัวแสดงของประโยค ขอสอบมักลวงวามีประธานและตาม
ดวยสวนขยาย(ผู,ที่,ซึ่ง,อัน)วิธีดูใหดูวาหลังประโยคขยายมีกริยาอีกตัวหน่ึงหรือไม 

7.  กริยาของประโยคหลกั คํากริยาที่อยูหลงัคําวา ผู ที่ ซึ่ง อัน ถูก วา ให  เปน  มักเปนกริยาของประโยคยอย 
8.  โครงสรางประโยค(ประธาน-

กริยา-กรรม-ขยาย-เชื่อม) 
ใหแยกประโยคออกเปนสวนๆโดยเนนที่คําขยายวาขยายสวนประธาน/กรรม หรอื
กริยา  อีกวิธีคือดูที่คําเชื่อมวาแยกสวนแลวมีโครงสรางเทากันหรอืไม 

9.  ประโยคชนิดตางๆ 
(เดียว-รวม-ซอน) 

ประโยคความเดยีวใหดูที่กริยา(จะมีเพียงตัวเดียว)ถามีกริยาสองตัว(อาจมีคําเชื่อม
หรือไมก็ไดแตสวนใหญมักไมมี)จะเปนประโยคความรวม**ระวังถูกหลอกดวยสวน
ขยายกริยาทีดู่เหมือนเปนอีกประโยค** สวนประโยคความซอนใหสังเกตสองวิธีคือ
(1)ดูที่คําเชื่อม(ผู,ที่,ซึ่ง,อัน,ถูก,วา,ให,เปน)แลวตามดวยประโยค (2)มีประโยคท่ีซอน
กันอยูสองประโยคหรือไม(เพราะจะไมมีคําเชื่อม) 

10.  เจตนาของผูสงสาร(แจงให
ทราบ-ถามใหตอบ-บอกใหทํา) 

ควรดูที่นํ้าเสียงและคําลงทายเปรียบเทียบระหวางตัวเลือกทั้งหมดวาเปนแบบใด 
โดยเฉพาะเจตนาแบบบอกใหทําอาจแยกเปนชนิดยอยคือคําสั่ง ขอรอง และเชิญชวน 
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11.  ใชคําและสํานวนเหมาะสม ควรศึกษา “คลังคํา” ของรศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธาและ “ภาษติ คําพังเพย สํานวน
ไทย” ของราชบณัฑิตย สถานและ “สํานวนไทย”ของขุนวิจิตรมาตรา 

12.  ความหมายสํานวน/ประโยค 
เหมือน/แตกตางกัน 
 

เรื่องสํานวนควรศกึษาจากหนังสือของราชบัณฑิตยสถานและขุนวิจิตรมาตราเพราะ
แตละคําและสาํนวนมีความหมายใกลเคียงกันมากโดยอาจเขียนสาํนวนที่มีความหมาย
ใกลเคียงกันไวศกึษาเรื่องประโยคใหสังเกตวาเมื่อสลับคําในประโยคแลวความหมาย
เปลี่ยนไปหรือไม 

13.  เครื่องหมายวรรคตอน 
-การอาน 

การอานเคร่ืองหมายวรรคตอนควรศึกษาจาก “อานอยางไร เขียนอยางไร” ของ
ราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะการอานตัวเลข หนวยนับ สวนเร่ืองการใชเครื่องหมาย
วรรคตอนควรศกึษาวาเครื่องหมายใดบางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันและมีความ
แตกตางกันอยางไร 

14.  จับใจความสําคญั/นํ้าเสียง/สารที่
ตองการสื่อ(ทั้งรอยแกวและรอย
กรอง) 

ใหสังเกตจากคํากริยาของประโยครวมไปถึงคําเชือ่มที่แสดงเหตผุล รวมกับใชหลกั 
5W1H (Who What Where When Why How) ใจความสําคัญมักปรากฏที่ประโยค
แรก-กลาง-ทาย ถาหากตําแหนงดังกลาวมีเน้ือความคลายกันแสดงวาเปนใจความ
สําคัญแนนอน 

15.  เรียงลําดับความ 
 
 

ควรดูวาเรื่องที่นํามาใหอานเกี่ยวกับอะไรสวนใหญมักข้ึนตนดวยประโยคที่มีคํานั้น
(80%) ลองดูวาเน้ือความที่กําหนดใหเม่ือเรียงลําดับจากสิ่งที่ใกลชิดหัวขอมากทีสุ่ด
สามารถเรียงไดอยางไร(เกิดกอน-หลัง ,เหตุ-ผล )ใหจับคูขอความ(ดวยวิธีดูคําเชือ่ม,
ใจความตอเน่ือง) เพ่ือตัดตัวเลือกออกไปบางกอนจะเลือกคาํตอบ 

16.  ราชาศัพท จําลําดับขั้นพระมหากษตัริยและพระบรมวงศานุวงศใหไดและจําคําศัพทที่ใชสําหรับ
แตละขั้นรวมไปถึงการใช ทรง อาคันตุกะ และคําศัพทปลีกยอย ขอสอบเรื่องน้ีเนน
ความจําถาจาํไดละก็สบายเลย 

17.  ชนิดคําประพันธ 
 

ดูวาตัวเลือกมีคําประพันธชนิดอะไรบางแลวลองแบงวรรคตามลาํดับจากจํานวนคํา
นอยที่สุดไปหามากท่ีสดุจาก4-5-6-8 (หากมีตัวเลอืกกาพยยานี 11 และอินทรวิเชียร
ฉันท 11 ใหพิจารณาเปนอันดับแรกโดยดูที่บังคับครุลหุ ถาตรงทุกคําเปนฉันทถา
ไมใชก็เปนกาพย) 
4*7-กาพยสุรางคนางค 28 
5-2(2)-5-2-5-2(2)-5-4-โคลงสี่สภุาพ(ถาสดุทายมี 2-โคลงดั้น) 
5-5-5-5-5-5…-รายสุภาพ 
5-6-5-6-กาพยยานี 11 และอินทรวิเชียรฉันท 11 
6-4-6-กาพยฉบัง 16 
8-6-8-6-วสันตดิลกฉันท 14 
8-8-8-8-กลอนสภุาพ 

18.  ลักษณะเดนของคําประพันธ 
 

ใหดูวาคําประพันธดังกลาวมีลกัษณะเดนอยางไร อันไดแก 
5. การใชถอยคาํใหงดงาม – คําคลองจอง คําไวพจน คําอัพภาส เลนคํา ซ้ําคํา เสียง
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สูงต่ํา มีจังหวะ สัมผัสสระ อักษร วรรณยุกต ศ เขาลลิติ ความหมายนัยตรง/
ประหวัด ปฏิพากย นาฏการ(เคลือ่นไหว) 

6. การสรางจินตภาพและอารมณดวยการใชโวหารบรรยาย พรรณนา อธิบาย 
อภิปราย กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ ความหวัง ความสุข ฯลฯ 

7. การใชโวหารภาพพจน(ดูขอ18) 
8. ถาเปนโคลงสี่สภุาพอาจมีการใชคําตายแทนคําเอกใหดูที่ตาํแหนงคําเอกทั้งหมด

วาใชคําตายกี่ทีถ่าใชทั้งหมดก็ใช 
19.  โวหารภาพพจน 

 
 

ใหดูวาเขาหลักเกณฑใดของโวหารภาพพจน 
1. อุปมา-ใหดูคําเชือ่ม-พาง เพ้ียง เพียง ราว ราวกับ ดุจ ประดุจ หน่ึง ประหน่ึง ดัง ดั่ง 

เหมือน เสมือน เฉก เชน คลาย กล เลห ประเลห ปม ปาน วิยะ เทียบ เทียม เที้ยร 
2. อุปลกัษณ-เปรียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง(โดยเทียบคุณสมบัติ)มักไมมีคําเชื่อม ถา

มีก็จะเปน-เปน เทา คือ 
3. อติพจน(อธิพจน)-การกลาวเกินจริง 
4. สัญลักษณ-ใชสิง่หน่ึงเปนตัวแทนอีกสิ่งหน่ึง(มักมีความหมายเปนสากล รูทั่วกัน) 
5. นามนัย-ใชลกัษณะเดนแทนสิ่งน้ันทั้งหมด/กลาวถึงสิ่งหน่ึงแตหมายถึงอีกสิ่ง

หน่ึงแตมีความหมายเกี่ยวโยงกัน 
6. สัทพจน-การเลียนเสียงธรรมชาติ 
7. บุคลาธิษฐาน/บุคคลวัต/บุคคลสมมุติ(โวหารสมาธิคุณ)-ใหสิ่งที่ไมใชมนุษยทํา

กริยา อาการเหมือนมนุษย 
8. ปฏิพากยพจน - การกลาวความตรงกันขามกัน 
9. อุปมานิทัศน-ใชเร่ืองราวหรือนิทานประกอบ(สาธกโวหาร) 

20.  เสียงพยัญชนะตน/ทาย ใหดูวาพยัญชนะตนเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว-คู(ควบกล้ํา) หรอืเปนอักษรนํา
(ขอสอบมักออกเร่ืองคําควบกล้าํกับอักษรนํา)สวนพยัญชนะทาย(ตัวสะกด)ใหดูวาอยู
ในมาตราใด(กบด-นมยวง-ก กา) ***อยาลืมวาคําที่ประสมดวย อํา ไอ ใอ เอา มีเสียง
พยัญชนะทายคือ ม ย ย ว ตามลาํดับ*** 

21.  สระ(เดี่ยว/ประสม-สั้น/ยาว) 
 

สระเดี่ยวมีวิธีจํา9คํา(น่ีคือตูดเกยเคยโดนแตวาชอบ)สระประสม3คํา 
(เมียเบื่อผัว)เสียงสระแยกใหออกวาโจทยถามรปูสระหรือเสียงสระเพราะสระบางรูป
เม่ือใสวรรณยุกตเขาไปจะกลายเปนเสียงสั้น(เอ แอ ออ) 

22.  การใชวรรณยุกตใหถูกตอง 
 
 
 
 
บอยบอย         กรอบกรอบ 

จําไววาอักษรกลางเทาน้ันที่สามารถใชรูปวรรณยกุตตรีได 
รูปวรรณยุกตจัตวาใชไดกับอักษรกลางและอักษรต่ําคาํตาย 
อักษรสูงและอักษรกลางเสียงและรูปวรรณยุกตจะตรงกัน 
อักษรตํ่าเสียงจะเกินรูปวรรณยุกตไปหน่ึงระดับ(รูปเอกเปนเสียงโท รูปโทเปนเสียง
ตรี)หากเปนคําซอนเพื่อเสียงที่คําแรกมีเสียงตรีใหดูที่พยัญชนะตนของคําหลังดังน้ี 
1. คําหลังเปนอักษรกลางคําแรกใชอักษรกลางและวรรณยุกตตรี 
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คาวขาว          ซวยสวย 
ซดสด   
มากมาก         นานนาน 
เลื้องเหลือง    นาวหนาว 
มดหมด   
 
ลี้กหลกี 

2. คําหลังเปนอักษรสูงคําเปนคําแรกใชอักษรต่าํคูวรรณยุกตโท 
3. คําหลังเปนอักษรสูงคําตายคําแรกใชอักษรต่าํคูไมมีวรรณยุกต 
4. คําหลังเปนอักษรตํ่าคําแรกใชอักษรต่ําวรรณยุกตโท 
5. คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําเปนคําแรกใชอักษรต่ําเดี่ยววรรณยุกตโท 
6. คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําตายสระเสียงสั้นคําแรกใชอักษรต่าํเดี่ยวไม

มีวรรณยุกต 
7. คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําตายสระเสียงยาวคําแรกใชอกัษรต่าํเดี่ยวไม

มีวรรณยุกต 
23.  การสรางคาํ(โครงสรางคํา

ประสม+การสรางคําไทย/
ตางประเทศ) 
 

การแยกโครงสรางคําประสมใหพิจารณาโดยใชหลักการแยกตามชนิดของคําไทย 7 
ชนิด(โดยเฉพาะคํานาม กริยา วิเศษณ บุพบท)คําประสมบางคําสามารถเปนประโยค
ไดหากมีโครงสรางแบบนาม+กริยา+นาม(คนเก็บขยะ) 
การสรางคําแบบไทย/ตางประเทศที่มักออกคูกันคือ คําซอนกับคาํประสม,คําซอนเพ่ือ
เสียงกับคําซอนเพ่ือความหมาย,คําประสมกบัคาํสมาส(เทียบจากการอานคํา),คําสมาส
กับคําสนธิ(เทียบจากการประกอบคํา) 

24.  โครงสรางวล ี
 
 

ใหพิจารณาโดยใชหลกัดังนี้ 
- แยกตามชนิดของคําไทย 7 ชนิด(โดยเฉพาะคํานาม กริยา วิเศษณ บุพบท) 
- แยกตามหนาทีใ่นประโยค(ประธาน กริยา กรรม ขยาย เชื่อม)ซึ่งอาจไมครบทุกสวน 
- ดูวาเปนวลีหรอืประโยค 

25.  ความหมายโดยตรง/อุปมา ใหพิจารณาวาคําที่กําหนดใหมีความหมายแฝงหรือไม ถาแปลไดตรงตัวเพียงอยาง
เดียว(ในกรณีที่กําหนดเปนคํามาให)ถือเปนความหมายโดยตรง(ตามตัว)แตถาอยูใน
รูปประโยคตองดูดวยวาประโยคดังกลาวตองการสื่อถึงอะไรมีความหมายอะไรแฝง
ไวอีกหรือไม 

26.  เติมคําท่ีเหมาะสม/ไมเหมาะสม ขอสอบอาจใหเติมเพียงคําเดียวจากตัวเลือกทีคํ่ามีความหมายใกลเคียงกันหรืออาจจะ
ใหเติม 2-4 คําซึง่ตองดูคําที่กาํหนดมาใหวาสอดคลองกับเน้ือความหรือไม แตละคําที่
เติมลงในชองวางเปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงกันหรอืไม 

27.  การประกาศ/พาดหัวขาว(เขาใจ
ไดมากนอยแคไหน)  

พิจารณาจากขอมูลที่กาํหนดมาวารายละเอียดที่จาํเปนครบถวนหรือไม คําขยายให
ความหมายไดชดัเจนเพียงใด อะไรเปนประเด็นหลักของเร่ือง 

28.  ลักษณะของภาษา(โนมนาว/
โตแยง/แสดงทรรศนะ/อธิบาย/
บรรยาย/พรรณนา) 

ภาษาโนมนาวใจตองเชิญชวนใหปฏิบัติสิ่งใดสิง่หน่ึงแลวชี้ใหเห็นผลดีเม่ือปฏิบัติแลว 
การโตแยงตองมีประเด็นโตแยงและขอสนับสนุนโดยอางหลักฐานและเหตุผลที่
นาเชื่อถือเพ่ือลบลางประเด็นฝายตรงขาม 
ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงเปนการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดข้ึน
จริง เพ่ืออภิปรายถึงขอมูลเชิงประจักษและขอเทจ็จริงหรือเพ่ือคนหาขอเท็จจริง/ถูก-
ผิด ของเหตุการณ 
ทรรศนะเชิงคุณคาเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือ
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ประเมินคุณคา ความเหมาะสม  ดี ไมดี 
ทรรศนะเชิงนโยบายเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
เพ่ือเสนอแนวทางปฏิบัติ 
การอธิบายจะใชวิธีใหนิยาม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ชี้สาเหตแุละ
ผลลัพธที่สัมพันธกัน ชี้แจงลําดับข้ันตอน 
การบรรยายน้ันรายละเอียดจะไมเทาการพรรณนาเพราะการพรรณนาจะแจกแจง
รายละเอียดดวยการใชคําขยายเพ่ือมุงเนนใหเห็นภาพและอาจมโีวหารอ่ืน( อุปมา
โวหาร)รวมดวย 

29.  การเขียน/การใชคําทับศัพท
ภาษาตางประเทศ 

(การเขียนใหดูขอ 1)การใชคําทบัศัพทตองพิจารณาวาคําดังกลาวสามารถใชคําอ่ืน
แทนไดหรือไม(เพ่ือใหเปนทางการ) มีคําทับศัพทบางคําที่ใชไดทนัทีโดยไมตองหาคํา
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