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บทที่ 1
ธรรมชาติของภาษา
1. ภาษาใชเสียงสื่อความหมาย ซึ่งตองประกอบดวยหนวยเสียง ( เปนหนวยในภาษา ) และความหมาย
ความหมายของภาษามี 2 อยาง คือ
1. ความหมายอยางกวาง ภาษา หมายถึง การแสดงออกเพื่อสื่อความหมายโดยมีระบบกฎเกณฑ
เขาใจกันระหวางสองฝาย อาจจะเปนการแสดงออกทางเสียง ทาทาง หรือสัญลักษณตาง และอาจ
เปนการสื่อความหมายระหวางมนุษยหรือระหวางสัตวกไ็ ด
2. ความหมายอยางแคบ ภาษา หมายถึง ถอยคําที่มนุษยใชสื่อความหมาย
2. เสียงกับความหมายมีความสัมพันธกนั มีสาเหตุเกิดจากการเลียนเสียงจากธรรมชาติ เชน
1. เกิดจากการเลียงเสียงจากสิ่งตาง ๆ เชน เพลง , โครม , ปง เปนตน
2. เกิดจากการเลียนเสียงของสัตว เชน แมว , ตุกแก
3. เกิดจากการเลียนเสียงจากสิ่งสิ่งนั้น เชน หวูด , ออด
4. เกิดจากเสียงสระหรือพยัญชนะที่มีความสัมพันธกับความหมาย เชน เซ , เป มีความหมายวา ไม
ตรง (แตเปนเพียงสวนนอยในภาษาเทานัน้ )
5. ภาษาถิ่นบางถิ่นจะมีเสียงสัมพันธกับความหมาย เชน สระเอาะ หรือ ออ ภาษาถิ่นบางถิ่นจะบอก
ความหมายวาเปนขนาดเล็ก ดังเชน จอวอ หมายถึง เล็ก , โจโว หมายถึง ใหญ เปนตน
3. เสียงกับความหมายไมสัมพันธกนั เชน เด็ก นอย เดิน เสียงจะไมสัมพันธกัน แตเราก็รวู า "เด็ก"
หมายถึง คนทีม่ ีอายุนอย "นอย" หมายถึง เล็ก และ "เดิน" หมายถึง การยกเทากาวไป เปนการตกลงกัน
ของคนที่ใชเสียงนั้น ๆ วาจะใหมีความหมายเปนอยางไร
4. หนวยในภาษาประกอบกันเปนพยางคที่ใหญขึ้น
หนวยในภาษา หมายถึง สวนประกอบของภาษา ไดแก เสียง คํา และประโยค ซึ่งเราสามารถนํา
เสียงที่มีอยูอยางจํากัดมาสรางคําไดเพิ่มขึ้น และนําคํามาสรางเปนประโยคตาง ๆ ไดมากขึ้น เชน ฉันกิน
ขาว อาจจะเพิม่ คําเปน "ฉันกินขาวผัดกะเพรา" เปนตน
5. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นแปลงของภาษามีสาเหตุ ดังนี้
1. การพูดจาในชีวิตประจําวัน
- การกรอนเสียงพยางคหนา เชน หมากขาม เปน มะขาม สาวใภ เปนสะใภ
- ตัวอัพภาส เปนการตัดเสียง หรือ การกรอนจากตัวที่ซ้ํากัน เชน ยับยับ เปน ยะยับ
วิบวิบ เปน วะวิบ รีร่ ี่ เปน ระรี่
- การกลมกลืนของเสียง เชน อยางไร เปน ยังไง ดิฉัน เปน เดี๊ยน อันหนึ่ง เปน อนึง่
2. อิทธิพลของภาษาอื่น เชน ภาษาอังกฤษจะมีอิทธิพลมากที่สุด มีการยืมคํา และประโยคมาใชทํา
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ใหเปนเกิดเปนสํานวนตางประเทศ และมีการดัดแปลงเพื่อใหเขากับลักษณะภาษาไทย
3. ความเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดลอม เมือ่ มีสิ่งใหม ๆ เกิดขึ้น กระบวนการความคิดใหม ๆ เกิดขึ้น
เปนสาเหตุใหเกิดคําศัพทใหม ๆ ตามมามากขึ้นตามยุคตามสมัยปจจุบัน สวนคําที่ใชมาแตเดิม
อาจจะสูญหายไปซึ่งคนสมัยใหมอาจจะไมรูจกั เชน ดงขาว หรือ เกิดศัพทใหมแทนของเกา เชน
ถนน เปน ทางดวน บาน เปน คอนโด ทาวเฮาส ฯลฯ
4. การเรียนภาษาของเด็ก ภาษาของเด็กเมื่อเริ่มเรียนรูภาษาเด็กจะปรุงเปนภาษาของเด็กเอง ซึ่งไม
เหมือนกับภาษาของผูใหญ ใชคําไมตรงกัน ออกเสียงไมตรงกัน ความหมายจึงไมตรงกับผูใหญ
เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะสืบทอดภาษาตอไปไดอีกทําใหภาษาเปลี่ยนแปลงไปได
6. ลักษณะที่คลายคลึงกันและแตกตางกันของภาษา
ลักษณะที่คลายคลึงกัน
1. ใชเสียงสื่อความหมาย มีทั้งเสียงสระและเสียงพยัญชนะ
2. มีการสรางศัพทขึ้นใหม ไดแก คําประสม , คําซ้ํา
3. มีสํานวน มีการใชคําในความหมายเดียวกัน
4. มีคําชนิดตาง ๆ เชน คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา และคําขยาย
5. สามารถขยายประโยคเพือ่ ใหยาวออกไปเรื่อย ๆ ได
6. มีการแสดงความคิดตาง ๆ เชน ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําสั่ง
7. สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ลักษณะทีแ่ ตกตางกัน
1. เสียงในภาษาอังกฤษมีเสียง G , Z แตในภาษาไทยไมมี
2. ภาษาไทยมีวรรณยุกตในประโยค สวนภาษาอื่นไมมี
3. ไวยากรณ ภาษาไทยเรียงประโยคจาก ประธาน + กริยา + กรรม แตภาษาอื่นเรียงสลับกันได
7. ลักษณะของภาษาในการสื่อสาร
1. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใชถอยคําในการสื่อสาร
2. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไมใชถอยคําในการสื่อสาร ไดแก
- กริยา ทาทาง สีหนา สายตา เสียง(ปริภาษา)
- สัญญาณ สัญลักษณ (รวมถึงอักษร)
- การสัมผัส (ผัสภาษา/สัมผัสภาษา)
- ลักษณะทางกายภาพ(ภาษาวัตถุ/กายภาษา)
- ระยะหาง(เทศภาษา)
- เวลา(กาลภาษา)
- กลิ่น รส ภาพ สี ลักษณะตัวอักษร
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บทที่ 2
มนุษยกับภาษา
ความสําคัญของภาษา
1. ภาษาชวยธํารงสังคม การอยูร ว มกันของมนุษยในสังคมหนึ่ง ๆ นัน้ จะมีความสุขไดตองรูจ ักใช
ภาษาแสดงไมตรีจิตความเอือ้ เฟอเผื่อแผตอ กัน แสดงกฎเกณฑทางสังคมที่จะปฏิบตั ิรวมกัน การประพฤติ
ตนใหเหมาะสมแกฐานะของตนในสังคมนัน้ ๆ ทําใหสามารถธํารงสังคมนั้นอยูได ไมปนปวนและ
วุนวายถึงกับสลายตัวไปในทีส่ ุด
2. ภาษาแสดงความเปนปจเจกบุคคล คือ แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลใหเห็นวา
บุคคลมีอุปนิสัย รสนิยม สติปญญา ความคิดและความอานแตกตางกันไป
3. ภาษาชวยพัฒนามนุษย มนุษยใชภาษาในการถายทอดความรู ความคิด และประสบการณใหแก
กันและกัน ทําใหมนุษยมีความรูก วางขวางมากขึ้นและเปนรากฐานในการคิดใหม ๆ เพื่อทําใหชีวิตความ
เปนอยูและสังคมมนุษยพฒ
ั นาเจริญขึ้นตามลําดับ
4. ภาษาชวยกําหนดอนาคต การใชภาษาในการกําหนดอนาคต เชน การวางแผน การทําสัญญา
การพิพากษา การพยากรณ การกําหนดการตาง ๆ
5. ภาษาชวยจรรโลงใจ ทําใหเกิดความชื่นบาน มนุษยพอใจที่อยากจะไดยินเสียงไพเราะ จึงไดมี
การนําภาษาไปเรียบเรียงเปนคําประพันธที่มีสัมผัสอันไพเราะกอใหเกิดความชื่นบานในจิตใจ และสามารถ
เลนความหมายของคําในภาษาควบคูไปกับการเลนเสียงสัมผัสได จึงทําใหเกิดคําคม คําผวน สํานวน ภาษิต
และการแปลงคําขวัญ เพื่อใหเกิดสํานวนที่นาฟง ไพเราะและสนุกสนานไปกับภาษาดวย
อิทธิพลของภาษาตอมนุษย
อิทธิพลของภาษาตอมนุษยไมใชเพียงแตเปนสัญลักษณใชแทนสิ่งตางๆ เทานัน้ แตมนุษยเชื่อวาคํา
บางคําศักดิ์สิทธิ์ประกอบเปนคาถาแลวสามารถดลบันดาลสิ่งตางๆ ใหเกิดขึ้นไดกับมนุษย เชน เชื่อวา
ตนไมบางชนิดมีชื่อพองกับสิ่งมีคามีมงคล หรือคําบางคําใชเรียกใหเพราะขึ้น ในขณะที่บางคํากลับเปนสิ่ง
ที่นารังเกียจ
บทที่ 3
วัฒนธรรมกับภาษา
วัฒนธรรม มาจากคําวา "วัฒน" หมายถึง ความเจริญงอกงาม "ธรรม" หมายถึง คุณงามความดีที่
เจริญงอกงามอันนําไปสูวถิ กี ารดําเนินชีวติ ของมนุษยอยางมีแบบแผนในการประพฤติและปฏิบตั ิพลตรีพระ
เจาบรมวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธทรงบัญญัติจากคําภาษาอังกฤษวา Culture วัฒนธรรมเปน
มรดกของสังคมที่สืบทอดความรูความคิดและความเชื่อถือซึ่งเปนคานิยมที่ทําใหเกิดความมีระเบียบแบบ
แผน ความสามัคคีและมีศลี ธรรมทีแ่ สดงลักษณะเฉพาะตัวเอาไว ที่เรียกวา เอกลักษณ
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ศัพทที่ควรทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรม
1.ประเพณี หมายถึง พฤติกรรมที่เคยกระทํามาแตบรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงขัน้ ลูกหลาน
2.คานิยม หมายถึง ความรูส ึกพอใจ ความภาคภูมใิ จหรือความรังเกียจที่มีตอการกระทําใดๆหรือ
พฤติกรรมใด ซึ่งคานิยมสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามกาลเวลา
3.คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพึงไดรับการปลูกฝงหรือไดเห็นจากสิ่งแวด
ลอม คุณธรรมจะแสดงออกในรูปพฤติกรรมจะไมปรากฏหรือแสดงออกเปนรูปลักษณ
4.สถาบัน หมายถึง องคการที่รับผิดชอบเรือ่ งหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ ใชใน ความหมายทางวิชา
การวากฏเกณฑและประเพณีเกีย่ วเนื่องของหมูชน ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนแกหมูคณะ เชน สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว เปนตน
5.เอกลักษณ หมายถึง ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งของแตละบุคคล หรือหมูคณะที่เหมือนกัน เชน
ภาษาไทย เปนเอกลักษณประจําชาติไทย
เอกลักษณของชาติไทยมีลกั ษณะดังนี้
1.ความไมหวงแหนสิทธิ
2.เสรีภาพทางศาสนา
3.ความรักสงบ
4.ความพอใจในการประนอม
5.การไมแบงชั้นวรรณะ
6.สังคม หมายถึง กลุมที่ชมุ ชนอยูในที่เดียวกันหรืออาจมีความหมายเปนนามธรรม หมายถึง
ความนึกคิดรวมกับคานิยมของชุมชนหนึ่งๆก็ได
สาเหตุที่วัฒนธรรมของชนตางหมูตางเหลาแตกตาง
1.ที่ตั้ง
2.ภูมิอากาศ
3.ความอุดมสมบูรณหรือความแรนแคน
4.กลุมชนแวดลอม
ลักษณะของภาษาไทยที่ควรสังเกต
1. นิยมใชคําสัมผัสคลองจองกัน
2. มีคําที่แสดงฐานะบุคคลตามวัฒนธรรมไทย คือพระมหากษัตริย พระภิกษุ พระบรมวงศานุวงศ
สุภาพชน ซึ่งการใชภาษาก็จะแตกตางลดหลั่นกันตามฐานะของแตละบุคคล
3. ภาษาไทยใชคําไทยแท ซึง่ เปนพยางคเดียวโดดๆตอมาไดรับอิทธิพลจากภาษาอื่น จึงเปลีย่ น
แปลงการใชคาํ แตยังคงใชคําไทยแทในภาษาพูด เชน บุตร ใชแทน ลูก บิดามารดา ใชแทน พอ, แม เปน
ตน
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4. ภาษาไทย แสดงลักษณะเฉพาะเกีย่ วกับรสอาหาร เชน รสหวาน รสขม รสจืด
5. ภาษาไทยมีคําที่มีความหมายเฉพาะสื่อสารเปนที่เขาใจ
ภาษาถิ่นกับวัฒนธรรม
ภาษาถิ่นที่มคี ุณคาทางประวัติศาสตรสมัยจอมพล ป.พิบลู สงครามไดแบงวัฒนธรรมเปน 4 สาขาดังนี้
1.วัฒนธรรมทางคติธรรม เปนวัฒนธรรมทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินชีวติ ในเรือ่ งจิตใจและศาสนา
2.วัฒนธรรมทางเนติธรรม เปนวัฒนธรรมทางกฎ ระเบียบประเพณี กฎหมายที่ยอมรับนับถือกัน
3.วัฒนธรรมทางวัตถุธรรม เปนวัฒนธรรมทางวัตถุทเี่ กีย่ วกับการดํารงชีวิต การกินดีอยูดี
4.วัฒนธรรมทางสหธรรม เปนวัฒนธรรมทางสังคมเกี่ยวกับการอยูร วมกัน ความเอือ้ เฟอเผื่อแผตอ
กัน รวมทั้งระเบียบมารยาททีจ่ ะติดตอกันเกีย่ วกับสังคมอีกดวย
บทที่ 4
การสังเกตคําไทยและคําที่มาจากภาษาตางประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาเขมร
1. สะกดตรงตามมาตรา
1. มักสะกดดวย ญ ส ร จ ล
2. มักเปนคําพยางคเดียว
2. มักเปนคําแผลง อักษรนํา
3. มีลักษณนาม
3. เดิมถามีคําวาประนําหนา จะแผลงเปน
4. ไมมีการันต
บรร
5. ไมนิยมคําควบกล้ํา(ยกเวนศัพทพื้นฐาน)
4. นิยมคําควบกล้ํา
6. มีคําพองรูปพองเสียง
5. มักเปนคําราชาศัพท
7. มีการใชวรรณยุกต
***คําเติมหนาในภาษาเขมร-ข ถ ตํา กํา บัง ทํา ประ จํา กระ บัน สํา บํา ผ บรร***
ภาษาบาลี
1. มีสระ 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
2. มีพยัญชนะ 33 ตัว
3. นิยม ฬ
4.ไมนิยม รร
5. ส นําหนาวรรค อื่น
6. ไมนิยมคําควบกล้ํา(ในคําคู)-นิยมอักษรคูกัน
7. มีหลักตัวสะกดตัวตาม
(112-334-512345)

ภาษาสันสกฤต
1. มีสระ 14 ตัว เพิ่ม ไ เ-า ฤ ฤา ฦ ฦา
2. มีพยัญชนะ 35 ตัว เพิ่ม ศ ษ
3. ไมนิยม ฬ จะใช ฑ แทน
4. นิยม รร
5. ส นําหนา วรรค ตะ
6. นิยมคําควบกล้ํา
7. ไมมีหลักตายตัวแนนอน
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ตัวอยางคําบาลีที่เจอบอยๆ

ขัตติยะ
สิกขา
วิชชา
มัจฉา
ภิกขุ
สามี
ภริยา

ตัวอยางคําสันสกฤตที่เจอ
บอยๆ

ตัวอยางคําบาลีที่เจอบอยๆ

ตัวอยางคําสันสกฤตที่เจอ
บอยๆ

กษัตริย
บุปผา
บุษบา
ศึกษา
สิริ
ศรี
วิทยา
อัจฉริยะ
อัศจรรย
มัตสยา
ปกติ
ปรกติ
ภิกษุ
รังสี
รัศมี
สวามี
ปญญา
ปรัชญา
ภรรยา
ปฐม
ประถม
ตารางพยัญชนะวรรค + เทคนิคพิเศษ
อักษรกลาง
อักษรสูง
อักษรต่ํา
อักษรต่ําคู
อักษรต่ําคู
อักษรต่ําเดีย่ ว
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
****** ถาแถวนี้เปนตัวสะกด---------------------------คํานั้นจะเปนคําตาย**** ** ถาแถวนี้สะกด
คํานั้นจะเปนคําเปน
ขอสังเกตคําทีม่ าจากภาษาเขมร
1. มักสะกดดวยพยัญชนะ จ ญ ร ล ส เชน
เผด็จ
เสด็จ
เสร็จ
โสรจสรง
ตรวจ
ผจัญ
ผจญ
เจริญ
เผชิญ
บําเพ็ญ
ตระการ
สระ
ระเมียร
เมิล
กํานัล
ตําบล
ตรัส
กบาล
กังวาน
ควาญ
ทูล
**เดิน**
**เชิง**
2. เปนศัพทพยางคเดียวทีต่ องแปลความหมาย
แข
เพ็ญ
สอ(คอ)
เรียม
เนา
ดล
ได
ศก
เมิล
จาร
ทูล
แด
ควร
จง
จอง
อวย
แมก
แสะ
มาศ
ทอ (ดา)
กาจ
เฌอ
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3. เปนศัพทที่ใชพยัญชนะควบกล้ํา อักษรนํา
สนาม
ไผท
ขนง
ผอบ
แถง
เขนย
เสด็จ
พนม
แสดง
สไบ
สบง
ชไม
พเยีย
ขมัง
ถนน
ฉนวน
ขยอก
แสวง
เสนง
ฉบัง
สนับเพลา
โขมด
ฉลอง
สดํา
เฉลา
สลา
เสนียด
ฉบับ
กราบ
ทรง
กริว้
ตรง
ตะโบม
เพลิง
ประนม
กระยา
ขลาด
ขลัง
เสนง
โขลน
ประกายพรึก ขมอง
ฉนํา
ไพร
4. มักแผลงคําได เชน
แผลง ข เปน กระ
ขจาย - กระจาย
ขจอก - กระจอก
ขทง - กระทง
ขดาน - กระดาน
ขมอม - กระหมอม
ขโดง - กระโดง
แผลง ผ เปน ประ- บรร
ผจง ประจง, บรรจง
ผจบ
ผทม ประทม, บรรทม
ผสาน
ผสม ประสม, บรรสม
ผองค
เผชิญ ประเชิญ
ผดุง
ลาญ ผลาญ, ประลาญ
แผก
ผทับ ประทับ
เผดิม
ผชุม ประชุม
ผจาน
เผดียง ประเดียง
ผกาย
แผลงเปน บัง บํา บัน
บัง
บํา
เผชิญ บังเอิญ
บวง บําบวง
ควร บังควร
เพ็ญ บําเพ็ญ
คม บังคม
ปราบ บําราบ
เกิด บังเกิด
เปรอ บําเรอ

สนุก
ขนน
ฉนวน
เขมา
เฉลียง
โฉนด
สงัด
ตระโมจ
ประดุจ
เขลา
ไพล

ไถง
มนิมนา
เฉนียน
ขจี
สดับ
เฉวียน
ทรวง
โปรด
ผลาญ
ผกา

แขส - กระแส
ขจัด - กระจัด
เขทย - กระเทย
-

ประจบ, บรรจบ
ประสาน, บรรสาน
ประองค, บรรองค
ประดุง
แผนก
ประเดิม
ประจาน
ประกาย

เหิน
เดิน
ลือ
โดย

บัน
-

บันเหิน
บันเดิน
บันลือ
บันโดย
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คับ บังคับ
ปราศ บําราศ
แผลงเปน -˚า
เกตา กําเดา
แหง กําแหง
ดกล ดํากล
ขจร กําจร
ถวาย ตังวาย
เสร็จ สําเร็จ
ตรวจ ตํารวจ
ติ
ตําหนิ
ทลาย ทําลาย

บัด
ปรุง

-

บําบัด
บํารุง

ตาล

-

บันดาล

ขลัง
ทํรง
อาจ
สรวล
ฉัน
ตรัส
ตรง
ชาญ
เทียบ

-

กําลัง
ธํามรงค
อํานาจ
สํารวล
จังหัน
ดํารัส
ดํารง
ชํานาญ
ทําเนียบ

จง
เถกิง
เถลิง
เสวย
กราบ
ตริ
ตรับ
พัก
ทูล

-

จํานง
ดําเกิง
ดําเลิง
สังเวย
กําราบ
ดําริ
ตํารับ
พํานัก
ทํานูล

ภาษาจีนในภาษาไทย
สวนใหญภาษาจีนที่ไทยนํามาใชมักจะเปนชื่ออาหาร รองลงไปก็เปนชื่อที่ใชในการคา ชื่อคน
ภาษาจีนจัดเปนภาษาคําโดเชนเดียวกับภาษาไทย นั่นคือคําสวนมากมักเปนพยางคเดียว การเรียงลําดับใน
ประโยคมักขึน้ ตนดวยประธาน ตามดวยกริยาและกรรม มีลักษณนาม มีเสียงวรรณยุกต คําคําเดียวมี
หลายความหมาย และมีการใชคําซ้ําเหมือนกัน ตางกันแตวธิ ีขยายคําหรือขอความ เพราะวาภาษาไทยให
คําขยายอยูหลังคําที่ถูกขยาย แตภาษาจีนใหคําขยายอยูหนาคําที่ถูกขยาย
การใชคําภาษาจีนในภาษาไทย จีนใชภาษาหลายภาษา แตที่เขามาปะปนภาษาไทยมากที่สุดคือ
ภาษาจีนแตจิ๋ว ซึ่งเปนภาษาถิ่นของคนจีนแถบซัวเถา คําที่รับมาใชสว นใหญเกี่ยวกับอาหารการกิน คําที่ใช
ในวงการคาและธุรกิจ และคําที่ใชในชีวิตประจําวันบอย ๆ
สาเหตุที่ภาษาจีนเขามาปะปนในภาษาไทยคือ เชื้อสายและการคาขาย เพราะมีคนจีนเขามาอาศัย
อยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก มีความผูกพันกันในดานการแตงงาน การคาขาย จึงรับภาษาจีนมาไวใช
ในภาษาไทยจํานวนมาก ไทยรับภาษาจีนมาใชโดยการทับศัพท ซึ่งเสียงอาจจะเพี้ยนจากภาษาเดิมไปบาง
ตัวอยางคําภาษาจีนที่ใชในภาษาไทย
เกง
กงเต็ก, กงเตก กงสี
กวน
กก
เกาอี้
เกี๊ยว
กุย
กวยจั๊บ
กวยจี๊
กวยเตี๋ยว
เกี๊ยะ
เสื้อกุยเฮง
กางเกงขากวย กอเอี๊ยะ
กะลอจี๊
กานา (ลูกไมคลายสมอ)
กะหล่ํา
กังฉิน
กุนเชียง
กุยชาย
กุนซือ
กงสี
ขึ้นฉาย
เขง
เขียม
ขิม
งิ้ว
เจง
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เจง
เจา
เจี๋ยน
โจก
เจก
เจ
จับกัง
จับฉาย
จับเจี๋ยว (หมอดินเล็ก ๆ มีพวยจับ)
จับยี่กี
ขนมจาง
จิ้วกอง (จิ้นกอง) (การใหของกํานัล)
แฉ
ฉาง
เฉากวย
เฉง
แชบวย
ชา
แซยิด
ซวย
แซ
ซี๊ซั๊ว
เซียมซี
ซินแส
ซูฮก
ซูเอี๋ย
เซง
ซีอิ๊ว
เซ็งลี้
โตโผ
ตั้วโผ
ไตกง
เตาเจี้ยว
เตาหู
เตาฮวย
เตาทึง
เตาสวน
ไตกง
โรงเตี๊ยม
โตะ
เตียง
ตง
ตู
ตุน
ตุน
ตงฉิน
ตะหลิว
บะหมี่
บะฉอ
บวย
ปุย
บุงกี๋
โปะ
แปะเจี๊ยะ
โปยเซียน
ผาผวย
โพย
โพงพาง
หมึก
หมวย
หมวยเกีย๊ ะ
หยวน
ลิ้นจี่
เสี่ย
หาง
หวย
หุน
หุน
โอเลี้ยง
อั้งโล
อาโก
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายภาษาที่เขามาปะปนกับภาษาไทย เชน ภาษาชวา – มลายู เขามาสู
ภาษาไทยเพราะการมีสัมพันธไมตรีตอกัน มีการถายทอดวัฒนธรรมประเพณี การคาขาย และงานทางดาน
วรรณคดี ตัวอยางคําที่มาจากภาษาชวา – มลายู เชน
ฆอง
ประทัด (ม) Petas
ลองกอง
ลางสาด
ละไม (มะไฟ)
ละมุด
จําปาดะ (ขนุน)
ทุเรียน
เงาะ
โกดัง
กาหยู (มะมวงหิมพานต)
นอยหนา
มังคุด
ลูกสละ
ลาตา (คนถือบัญชีเรือสําเภา)
ลาไล (ไลลา ไปมา เยื้องกราย) ปาเตะ
กาหลา (เหมือนดอกไม)
พันตู (สูรบ) หลุมพี (ระกํา) สตูล (กระทอน)
สลาตัน
แบหลา (การฆาตัวตายตามสามี)
แดหวา (เทวา) บุหงา (ดอกไม)
สังคาตา (พอ) กิดาหยัน (มหาดเล็ก)
สะตาหมัน (สวนดอกไม)
โนรี (นกแกว) กระหนุง (ภูเขาสูง)
กอและ, โกและ เรือประมง
บุหงารําไป
โสรง (ม) Sarong Sorung
สะการะ (ดอกไม)
บุหรง (นก) ยิหวา (ดวงใจ)
ระเดน (โอรส ธิดาของกษัตริยเ มืองใหญ)
บุหลัน (พระจันทร)
อิเหนา (ชายหนุม, พระยุพราช)
กะหลาปา (ชื่อเมืองในเกาะชวา)
ระตู (เจาเมืองนอย)
ยาหยัง (ชนะศัตรู)
ละงิด (ฟา, ชั้นเทวดา)
ละลัด (แมลงวัน)
ลุสา (วันมะรืน)
ซาหริ่ม (ขนม)
ตุนาหงัน (คูหมั้น)
ยาหยี (นอง, ที่รัก)
ยาหัด (ชั่ว, ไมดี, หยาบ)
สาหรี (นารัก, ดี)
วินันตู (นองเขย)
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ภาษาญี่ปุนในภาษาไทย
คํายืมมาจากภาษาญี่ปุน
กิโมโน
เกอิชา
คามิคาเซ
คาราเต
เค็นโด
ซามูไร
ซูโม
ปยามา
ยูโด
โยชิวารา
ยิวยิตสู
สาเกะ, สาเก
สุกี้ยากี้
ปนโต
กํามะลอ
หักขะมา
ภาษาโปรตุเกสในภาษาไทย
ภาษาโปรตุเกส
คําแปล
กะละแม
ขนมชนิดหนึ่ง
กะละมัง
ภาชนะใสของ
จับปง
กระจับปง
ปง
ขนมชนิดหนึ่ง
เลหลัง
ขายทอดตลาด
สบู
ครีมฟอกตัว
เหรียญ
โลหะกลมแบน
กระดาษ (กราตัส)

คําแปล
เสื้อชุดประจําชาติญี่ปุน
หญิงตอนรับ หญิงใหบริการ
ทหารหนวยกลาตายของญี่ปนุ
ศิลปะการตอสูดวยสันหรือนิ้วมือ
ศิลปะการตอสูดวยไม
ทหารอาชีพ เดิมพวกนี้ใชมดี ดาบเปนอาวุธ
มวยปล้ํา
เสื้อคลุมแบบญี่ปุน
วิชาการตอสูปอ งกันตัวแบบหนึ่ง
วิชาการตอสูปอ งกันตัวแบบหนึ่ง
วิชายืดหยุนปองกันตัวอีกแบบหนึ่ง
สุรากลั่นจากขาว ประมาณ 11 – 14 ดีกรี
ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง
ภาชนะใสอาหาร
การลงรักแบบญี่ปุน
ผานุมคลายผาขาวมา

ภาษาโปรตุเกส
กัมประโด
กระจับปง
บาทหลวง
ปนเหนง
ปนโต
หลา

คําแปล
ผูซื้อ
เครื่องปดบังอวัยวะเพศ
นักบวชในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก
เข็มขัด
ภาชนะใสของ
มาตราสวนความยาว
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คําภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส
คําแปล
กะปตัน
นายเรือ
โกเก
สวยเขาทีจนอวดได
กงสุล
พนักงานดูแล
ผลประโยชนของรัฐบาล
บูเกต
ชอดอกไม
ปารเกต
ไมอัดพื้น
รูจ
สีทาปากแกม
มองซิเออร
นาย (คํานําหนาชื่อ)
กุฎไต
เสื้อ
คาเฟ
กาแฟ
ครัวซองท
ขนมชนิดหนึ่ง
โชบองต
ขนมชนิดหนึ่ง
บูเช
ขนมชนิดหนึ่ง

ภาษาฝรั่งเศส
กิโล
กรัม
ขาวแฝ

คําแปล
จํานวนพัน
หนวยน้ําหนักชนิดหนึ่ง
กาแฟ

คิว
โชเฟอร
บุฟเฟต
เมตร
ลิตร
เรสเตอรองต
บาทหลวง
เมอแรง
อาวัล

การเรียงลําดับกอนหลัง
คนขับรถยนต
อาหารที่บริการตัวเอง
มาตราวัดความยาว
มาตราตวงจํานวนหนึ่ง
ภัตตาคาร
นักบวชศาสนาคริสต
ขนมชนิดหนึ่ง
การรับประกันการใชเงิน
ตามตั๋วเงิน

คําภาษาเปอรเซียและอาหรับ
คําภาษาเปอรเซียในภาษาไทย เชน
กากี
จาก Shak (ขาก) ฝุนหรือดิน
กาหลิบ
ผูประกาศศาสนาอิสลาม
กุหลาบ
น้ําดอกไม เทศ (Gulbab), น้ํากุหลาบ
เกด
ลูกเกด หรือองุนแหง
เขมขาบ
ชื่อผา (Kamkhab)
คาราวาน
กองอูฐ (Karwan)
ชุกชี
ฐานพระประฐาน (Sugh jay)
ตาด
ผาไหมปกเงินหรือทองแลง (Tash)
ตรา
เครื่องหมาย (Tera)
ตราชู
เครื่องชั่ง (Tarazu)
บัดกรี
เชื่อมโลหะ (มลายูใช Paateri)
ปสาน
ตลาดนัด (Bazar) สเปน (Buzar) มลายู (Pasar)
ฝรั่ง
ชาวเปอรเซียเรียกพวกยุโรปวา “Farangi” (ฟะรังงี)
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เยียรบับ
ราชาวดี
สรั่ง
สนม
สักหลาด
สาน
สุหราย
องุน

ผาทอยกดอกเงินหรือทอง (Zarbuft)
พลอยสีฟา หรือการลงยา (Lajaward)
คนงานในเรือ มลายูใชสะแหรง (Serang)
หญิงฝายใน (Zananah)
มลายูใช สักแหลด (Sakhlat)
ผาคลุมกาย หรือคลุมหนา
คนโทน้ําคอแคบ
ผลไม

คําภาษาอาหรับในภาษาไทย เชน
กะลาสี
จาก “เคาะลาศี” มลายูใช คลาสี (Khelasi)
กะไหล
จาก Gil-ai ทมิฬ (Kalayi)
กั้นหยั่น
มีดปลายแหลมสองคม (Khanjar) เปอรเซียใชรูปเดียวกัน
การบูร
อาหรับใช Kafu หรือ Kaphu แลวอังกฤษใช Camphor ยาที่มี
กําเนิดในจีน ญี่ปุนและไตหวั่น “การบูร” จึงจะนามาจาก Kapur
ของมลายูมากกวา Kafu ของอาหรับ เพราะพอคาอาหรับอาจได
Kafu ไปจาก Kabur ของมลายูก็ได
โกหราน
จากคํา Koran หรือมหากรุอาน (พระคัมภีร ศาสนาอิสลาม)
ขันที
คําอาหรับ “เคาะสี)
ปตหลา
อาหรับ “บัดละฮู” ผาไหมที่ปกยกเงินแลงทองแลง
ฝน
อาหรับ Afyun (อัฟยูน) ชาวอินเดียออกเสียงเพี้ยนเปนอะฟน แลว
ไทยใชฝน
ระยํา
จาก Rajam (เรอะยัม) มลายูรับจากอาหรับ
สลาม
คําอวยพร มลายูใช Salam
หญาฝรั่น
อาหรับ Zafaran อังกฤษ Saffron
อักเสบ
อาหรับ Azab
อัตลัด
ผาตวน มาจาก อัฏลัส (Ztlas)
อําพัน
อาหรับ Ambar, มลายูใชอาํ พันเชนกัน
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บทที่ 5
ประโยคฟุมเฟอย ประโยคกํากวม ประโยคสํานวนตางประเทศ
ประโยคฟุมเฟอย คือ ประโยคที่มีสวนขยายมากเกินความจําเปน(ไมใชประโยคยาวทีส่ ุดใน
ตัวเลือก) เชน เขาสงเสียงดังอึกทึกครึกโครม แกเปน เขาสงเสียงดัง
ประโยคกะทัดรัด คือ ประโยคที่มีสวนขยายพอเหมาะ ไดใจความชัดเจน(ไมใชประโยคสั้นที่สุดใน
ตัวเลือก)
หลักจํา-มี ให ใน ทํา + การ/ความ มักเปนประโยคฟุมเฟอย
ประโยคกํากวม มีลักษณะดังนี้
1. ใชคําขยายผิดที่ เชน เขาไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิง่ แตงงานกับนองของเขา
***ผู ที่ ซึ่ง อัน อยูหลังคําไหน มักขยายคํานั้น***
2. ใชกลุมคําหรือคําประสมที่อาจเปนประโยคได เชน คนขับรถไปตั้งแตเชา คน-ขับ-รถไป
ตั้งแตเชา
3. ใชคําที่มีหลายความหมาย(พองรูปพองเสียง) เชน ฉันไมชอบมัน
4. การเวนวรรคไมถูกตอง เชน เขาใหเงิน คนจนหมดตัว เขาใหเงินคน จนหมดตัว
ประโยคสํานวนตางประเทศ มีลกั ษณะดังนี้
1. มันเปน+………… เชน มันเปนอะไรที่
2. ถูก+กริยา+คําบุพบท เชน ฉันถูกตีโดยแม
3. จํานวนนับ+นาม เชน 3 โจร 4 เหรียญเงิน
4. กริยา+ ซึ่ง + กรรม เชน กินซึ่งอาหาร
5. มี ใน ให ทํา + การ/ความ
6. การ/ความ+คํากริยา (ทํากริยาใหเปนนาม) เชน ความสนใจของเขา (เขาสนใจ)
7. สั่งเขา นําเขา สงออก +นาม
ขอบกพรองในการใชประโยค
6. การใชประโยคกํากวม
1. การใชคําขัดแยงกัน
7. การใชประโยคไมสมบูรณ
2. การใชคําผิดความหมาย
8. การใชภาษาผิดระดับ
3. การใชสํานวนเปรียบเทียบผิด
9. การวางสวนขยายผิดที่
4. การใชสํานวนตางประเทศ
10. การเวนวรรคตอนผิด
5. การใชคําฟุมเฟอย
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บทที่ 6
เสียงและอักษรไทย
เสียง
เสียงที่คนไทยใชสื่อความหมายในภาษาไทย ประกอบดวยเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียง
วรรณยุกต
1. เสียงสระ(เสียงแท) คือเสียงที่เกิดจากลมที่ออกมาจากปอดโดยที่ทางเดินของลมไมถูกกีดขวาง
แตอยางใด เสียงสระในภาษาไทยมีสระเสียงเดีย่ วหรือสระแท 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/
-สระเลือ่ น เปนสระประสม เพราะเกิดจากการประสมเสียงสระเดีย่ ว ไดแก
เอียะ ( อิ+อะ ) เอีย ( อี+อา ) เอือะ ( อึ+อะ ) เอือ ( อือ+อา ) อัวะ ( อุ+อะ ) อัว ( อู+อา )
-สระเกิน 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
หนาพยัญชนะ
เอ
หลังพยัญชนะ
อะ
เหนือพยัญชนะ
อิ
ใตพยัญชนะ
อุ
หนาและหลัง
เอะ
หลังและเหนือ
อํา
หนาเหนือและหลัง เอียะ

แอ
อา
อี
อู
แอะ
อัว
เอีย

ใอ
อ
อึ
โอะ
อัวะ
เอือะ

ประเภทสระ(การเขียน)
1. นําสระไปใชไดทันที เชน นา ไป เที่ยว
2. เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด ไดแก

สระ
ไอ
ว
อือ

โอ
ย
(อั)

(รร)
(อ็)

เอา

เออะ

เออ

เอือ

เอาะ
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อะ
เปลี่ยนเปน

เอะ
เปลี่ยนเปน

เออ
เปลี่ยนเปน เ 
3. ลดรูปเมื่อมีตวั สะกด ไดแก
เออ
เฉพาะตัวสะกดแมเกย
โอะ
เชน หมด รถ กบ
ออ
เชน อร จร
เอาะ
คําเดียวคือ ก็

เชน จับ ดัก
เชน เด็ก เข็ด
เชน เดิน เจิม
เชน เคย

หมายเหตุ สระเอ แอ ออ หากมีรูปวรรณยุกตมกั กลายเปนสระเสียงสั้น เชน เดน แชง กลอง
ตารางสรุปเสียงสระเดีย่ ว
หนา
กลาง
อิ
อี
อึ
อือ
เอะ
เอ
เออะ
เออ
แอะ
แอ
อะ
อา

ระดับลิ้น/สวนของลิ้น
สูง
กลาง
ต่ํา

หลัง(ปากกลม)
อุ
อู
โอะ
โอ
เอาะ
ออ

หลักทองจํา
ระดับลิ้น/สวนของลิ้น
สูง
กลาง
ต่ํา

อิ
อะ
เอียะ

หนา

อี
อา
เอีย

กลาง

ตารางสรุปเสียงสระประสม
อึ
อือ
อะ
อา
เอือะ
เอือ

หลัง(ปากกลม)

อุ
อะ
อัวะ

อู
อา
อัว
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2. เสียงพยัญชนะ(เสียงแปร) คือ เสียงที่เราเปลงออกมาจากปอด ทางเดินของลมถูกปดกั้นหรือ
แคบ ทําใหลมตองเสียดแทรกออกมา เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี 21 เสียง 44 รูป แบงตามระดับ
เสียงไดออกเปน 3 หมู (ไตรยางศ)
การแบงอักษรตามไตรยางค ( อักษรสามหมู )
กลาง - ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ
สูง - ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ
ต่ําเดี่ยว - ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล
ต่ําคู - พ ภ ค ฅ ฆ ฟ ท ธ ฑ ฒ ซ ช ฌ ฮ
หลักทองจํา
อักษรสูง
อักษรกลาง
อักษรต่าํ คู
อักษรต่าํ เดี่ยว
เสียงพยัญชนะแบงเปน 2 จําพวกคือ
- พยัญชนะตน มี 2 ชนิด คือ
- พยัญชนะตนเดี่ยว มี 21 เสียง (พยัญชนะทุกตัวสามารถเปนพยัญชนะตนไดทั้งหมด)
ง
ก
ข(ฃ)
ค
(ฅ)
ฆ
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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- พยัญชนะตนคู( ควบกล้ํา) แบงเปน
- ควบแท มี 11 เสียงดังนี้
ควบ
ร
ล
ว
เสียง
กร
กล
กว
3
กอน
3
ขร
ขล
ขว
ขี่
คร
คล
คว
ควาย
ปร
ปล
2
ไป
1+1
พร
พล
พบ
ผล
ผี
ตร
1
ตา
***เสียงควบกล้ําที่ไมไดมมี าแตเดิม 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
ก กา
กก
กบ
กด
กน
กม
เกย
เกอว
กง

อักษรที่เปนตัวสะกด
กขฃคฅฆ
บปพฟภ
จ ฉชซฎฏฐฑฒดตถทธศษส
ญณนรลฬ
ม
ย
ว
ง
***อักษรที่เปนตัวสะกดไมได- ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ***
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2. เสียงวรรณยุกต (เสียงดนตรี) คือ เสียงที่เกิดจากการเปลงเสียงออกมาเปนสูง ๆ ต่ํา ๆ ตางกัน
เสียงสูงต่ําตางกันทําใหความหมายตางกัน มี 4 รูป 5 เสียง ดังนี้

แบงตามระดับเสียงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. วรรณยุกตระดับ มี 3 ระดับเสียง คือ
-วรรณยุกตกลางระดับ -เสียงสามัญ
-วรรณยุกตต่ําระดับ
-เสียงเอก
-วรรณยุกตสูงระดับ
-เสียงตรี
2. วรรณยุกตเปลี่ยนระดับ มี 2 ระดับเสียง คือ
- วรรณยุกตสงู -ตก
-เสียงโท
- วรรณยุกตต่ํา-ขึ้น
-เสียงจัตวา
การประสมอักษร (หรือที่ขอ สอบมักเรียกวาโครงสรางพยางค/โครงสรางคํา) มีทั้งหมด 4 แบบคือ
สวน
3 สวน
4 สวน
4 สวนพิเศษ
5 สวน

พยัญชนะ
/
/
/
/

สระ
/
/
/
/

วรรณยุกต
/
/
/
/

ตัวสะกด

ตัวการันต

/
/

/
/

พยางค
พยางค คือ กลุม เสียงที่มีเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกตประกอบกัน บางพยางคจะมี
เสียงพยัญชนะทายดวย
เสียงพยัญชนะที่อยูหนาเสียงสระในแตละพยางค เรียกวา เสียงพยัญชนะตน จะมีหนึ่งเสียงหรือสอง
เสียงควบกัน เสียงที่นํามาควบจะเปนเสียง /ร/ , /ล/ หรือ /ว/ ซึ่งเรียกวา "เสียงควบกล้ํา"
เสียงพยัญชนะทายที่อยูหลังเสียงสระในแตละพยางคเรียกวา เสียงพยัญชนะทาย หรือเรียกวา
พยัญชนะสะกด ซึ่งจะมีเสียงเดียวเสมอ
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พยางคมี 2 ชนิด คือ
1.พยางคเปด จะไมมีตวั สะกด อยูใ นรูปของแม ก กา
2.พยางคปด มีตัวสะกด สระเกินจัดวาเปนพยางคปดเสมอ
พยางคเปน-พยางคตาย(คําเปน-คําตาย)
วิธีสังเกต(ตามลําดับความสําคัญ)
คําเปน
1. ตัวสะกด
นมยวง
2. สระ(ในกรณีไมมีตวั สะกด)
เสียงยาว

คําตาย
กบด
เสียงสั้น

เสียงหนักเบา (ครุ - ลหุ)
การเนนเสียงหนักเบาในภาษาไทย มีสาเหตุมาจาก
1. ลักษณะสวนประกอบของพยางค
คําครุ คือ พยางคที่ลงเสียงหนัก มีหลักสังเกตดังนี้
1. เปนพยางคที่ไมมีเสียงพยัญชนะทาย เสียงสระเปนเสียงยาว
2. เปนพยางคที่มีพยัญชนะทาย เสียงสระเปนเสียงยาวหรือเสียงสั้นก็ได
3. เปนพยางคที่มีตัวสะกดทุกแม
คําลหุ คือ พยางคที่ลงเสียงเบา มีหลักสังเกตดังนี้
1. เปนพยางคทไี่ มมีเสียงพยัญชนะทายและมีสระเสียงสั้น
2. ณ ธ ก็ บ บ ฤ
ขอควรสังเกต
1. สระ ไอ ใอ เอา เปนสระเสียงสั้น ตามรูปไมมีพยัญชนะทาย แตการออกเสียงสระ ไอ ใอ มีเสียง
/ย/ เปนเสียงพยัญชนะทาย และสระเอา มีเสียง /ว/ เปนเสียงพยัญชนะทาย พยางคที่ประสมสระไอ ใอ เอา
จึงจัดเปนคําครุ (เนนเสียงหนัก)
2. สระอํา ตามรูปไมปรากฎพยัญชนะทาย แตออกเสียงมี /ม/ เปนเสียงพยัญชนะทายจึงจัดเปนคํา
ครุ เชนเดียวกับสระ ไอ ใอ เอา แตในคําประพันธประเภทฉันท อาจใชเปนคําครุบาง หรือลหุบางแลวแต
ตําแหนงของพยางค ถือ ถาเปนคําพยางคเดียวทีใ่ ชสระอํา เชน นํา จัดเปนคําครุ และคําหลายพยางคที่มี
สระอําเปนพยางคทาย เชน ระกํา เปนคําครุ แตถาสระอําเปนพยางคแรกของคําหลายพยางค จะใชเปนคําลหุ
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หลักทองจํา
ครุ
ทุกมาตรา
เสียงยาว(ถาไมมีตวั สะกด)
อํา ไอ ใอ เอา ฤา

ลหุ
เสียงสั้น
ณ ธ ก็ บ บ ฤ

ตัวสะกด
สระ
รวมถึง
2. ตําแหนงของพยางคในคํา
- ถาเปนคํา 2 พยางค มักลงเสียงหนักที่พยางคที่ 2
- ถาเปนคํา 3 พยางค มักลงเสียงหนักพยางคที่ 3 บางพยางคอาจลงเสียงหนักที่พยางคที่ 1 หรือ 2
บาง หรือพยางคที่ 1 กับพยางคที่ 3 บาง
- ถาคําที่มีพยางค 1 กับ 2 เปนสระเสียงสั้น มักลงเสียงหนักที่พยางคที่ 2 และ 3
- ถาคําที่พยางคที่ 1 เปนสระเสียงสั้น มักลงเสียงหนักที่พยางคที่ 2 และ 3
3. หนาที่และความหมายของคํา
คําที่ทําหนาที่เปนประธาน กริยา และกรรม และคําขยายจะออกเสียงหนัก แตคําที่ทําหนาที่เปน
คําเชื่อม เชน คําบุพบท และคําสันธาน จะออกเสียงเบา คําที่มีรูปเหมือนกันจะออกเสียงหนักเบาตางกัน เมื่อ
ใชในหนาที่และความหมายที่ตางกัน
อักษร
อักษร คือ เครือ่ งหมายที่ใชแทนเสียง
อักษรไทย คือ เครื่องหมายทีใ่ ชแทนเสียงในภาษาไทย ซึง่ เราเรียกอักษรที่ใชแทนเสียงวา สระ
พยัญชนะ และวรรณยุกต
1. ปญหาเกี่ยวกับระบบการเขียนในภาษาไทย
- มีอักษรหลายรูปแทนเสียงเดียวกัน ผูเขียนจําเอาเองวาคําใดใชอักษรรูปใด
- ไมมีอักษรถายเสียงบางเสียง
2. ขอดีของระบบการเขียนในภาษาไทย
- ชวยใหทราบความหมายของคําพองเสียง
- ชวยในการสันนิษฐานการออกเสียงคําตาง ๆ ในสมัยกอนได
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บทที่ 7
คํา วลี และประโยค
คํา
เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตรวมกันเรียกวา พยางค ถาพยางคมีความหมายเรียกวา คํา
คํามีรูปลักษณดังตอไปนี้
1. คํามูล
คํามูล คือ คําคําเดียวที่ไมไดประสมกับคําอื่น หรือเปนคําดั้งเดิมในภาษา คําพยางคเดียวจะตองเปน
คํามูลเสมอ สวนคําที่มีสองหรือสามพยางคนั้นจะเปนคํามูลหรือไมสังเกตจากการแยกพยางค ถาแยกแลว
ความหมายไมเกี่ยวของกับคํานั้น ๆ ถือวาเปนคํามูล เชน ขโมย ทุเรียน เปนตน
2. คําซ้ํา
คําซ้ํา คือ คําที่เกิดจากการนําคํามูลที่เหมือนกันทั้งรูปและเสียงมาซ้ํากัน (ยกเวน นานา และ จะจะ )
เพื่อประโยชน ดังนี้
1. ใหมีความหมายเปนพหูพจน เชน นองๆ
2. ใหมีความหมายวาทํากริยานั้นซ้ํา ๆ หรือตอเนื่องกัน เชน ปรอยๆ นั่งๆนอนๆ
3. ใหทราบวามีสิ่งนั้น ๆ เปนจํานวนมาก เชน ชิ้น ๆ
4. ใหมีความหมายบอกรูปพรรณสัณฐาน เชน หนา ๆ แทงๆ เหลีย่ ม
5. ใหมีความหมายเนนหนักมากขึ้น(มักซ้ําเสียงวรรณยุกต) เชน มากมาก
6. ใหมีความหมายใหม หรือเปนสํานวน เชน งู ๆ ปลา ๆ
7. ใหมีความหมายไมเฉพาะเจาะจง เชน แถวๆ บายๆ
8. ใหมีความหมายเชิงคําสั่ง เชน เร็วๆเขา
9. ใหมีความหมายเบาบางลง เชน ดําๆ
10. ใหมีความหมายเปนเสียงธรรมชาติ เชน เปรีย้ งๆ
11. ใหมีความหมายแยกจํานวน แยกหมวดหมู เชน ที่ๆ ชัน้ ๆ
***การใชคําซ้าํ ตองดูวาคําที่นํามาซ้ํากันนัน้ มีความหมายและหนาที่เหมือนกันหรือไม***
เชน นองๆกําลังกินขาว ( ถูก )
ฉันไปซื้อที่ๆปทุมธานี ( ผิด )
ฉันรักนองๆก็รักฉัน (ผิด )
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3. คําประสม
คําประสม คือ การนําคํามูลทีม่ ีความหมายเหมือนกันหรือคลายกันมาซอนกัน เพื่อใหไดคําใหมที่มี
ความหมายใหม แตคงเคาความหมายเดิมอยู
****ระวัง****
1.พวกคําประสมที่เลียนแบบคําสมาส ผลผลิต เปน คําประสม ผลิตผล เปน คําสมาส พลเมือง
ผลไม เอกภาพ สังเกตที่คําประสมจะแปลหนาไปหลัง คําสมาสจะแปลหวังมาหนา
2.คําประสมบางคําเปนไดทงั้ คํา และ ประโยค ****สังเกตตัวที่ทําหนาที่เปนกริยา**** เชน
นกหวีด น้ําคาง จะเปน คํา สวน น้ํามันไรสารตะกั่ว โทรศัพทมือถือ จะเปนประโยค
3. คําที่เปนวิสามานยนาม ( ชื่อเฉพาะ ) ไมถือวาเปนคําประสม เชน สวนงู บานลิง
การสังเกตคําประสม
1.แสดงกิจกรรม (...ผูที่ทํา...) เชน เด็กเฝารถ นักรอง นักเลง ชาวสวน
2.เปนความชํานาญ ( ...ชอบที่จะทํา ...) หมอฟน ชางไม
3.แสดงลักษณะคําตน (...มีลกั ษณะ...) น้ําจืด กุงเค็ม ขนมหวาน นมพรองไขมัน
4.แสดงประโยชนของคําตน (...ใชสําหรับ...) มานั่ง บานพัก เรือนรับรอง โทรศัพทมือถือ
5.แสดงแหลงกําเนิด ( ...มาจาก...) เทียนไข น้ํามันพืช
6.แสดงแหลงที่มา (...มาจาก (สถานที)่ ) นากุง สวนสัตว คลองสงน้ํา
7.แสดงพลังงาน (...มาจาก (พลังงาน )) เตาถาน ปนลม ปลาน้ําจืด
โครงสรางคําประสม
ที่ ชนิดของคําที่มารวมกัน ชนิดของคําหลังรวม
ตัวอยาง
1
นาม+นาม
นาม
ปากกา
2
นาม+กริยา
นาม
ของเลน
3
นาม+วิเศษณ
นาม
น้ําหอม
4
นาม+บุพบท
นาม
บานนอก
5
กริยา+กริยา
นาม
กันสาด
6
กริยา+นาม
นาม
ทิ้งทวน
7
นาม+กริยา+นาม
นาม
ผาปูโตะ
8
กริยา+กริยา
กริยา
แกไข
9
กริยา+นาม
กริยา
ขัดคอ
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10
11
12
13

กริยา+วิเศษณ
นาม+กริยา
วิเศษณ+นาม
นาม+วิเศษณ

กริยา
กริยา
กริยา
วิเศษณ

ตายดาน
หนาเสีย
ดีใจ
คอแข็ง

***ใหใชคําไทย 7 ชนิด ในการแยกโครงสราง และอาจมีมากกวา 2 คําก็ได***
4. คําซอน
ลักษณะการสรางคําซอนในภาษาไทย
1. คําไทยกลาง+คําไทยกลาง เชน ลูกหลาน
2. คําไทยกลาง+คําไทยถิน่ เชน เสาะหา
3. คําไทยกลาง+คําตางประเทศ เชน โงเขลา
4. คําตางประเทศ+คําตางประเทศ เชน ทรัพยสมบัติ
คําซอนมี 2 ประเภท ดังนี้
1. คําซอนเพือ่ ความหมาย เมื่อนําคํามูล 2 คํา หรือ 4 คํา มาซอนกันแลวมีความหมายเหมือนกัน
บาง คลายกันบาง ตรงขามบาง
-ความหมายเหมือนกัน เชน ผูคน บานเรือน จิตใจ
-ความหมายคลายกัน เชน รกราง ถวยชาม ลูกหลาน
-ความหมายตรงขามกัน เชน บาปบุญคุณโทษ ชั่วดี จนมี
***ซอนเพื่อความหมาย-คลาย-เหมือน-ตาง(ตรงกันขาม)***
2. คําซอนเพือ่ เสียง คือคําที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน/คลายกัน เชน รุงริ่ง , ยับยั้ง , บอบบาง ,
เสื้อแสง,ชักชา, อืดอาด เปนตน
ขอสังเกตคําซอนเพื่อเสียง
• เสียงพยัญชนะตนและทายเหมือนกัน เสียงสระตางกัน เชน ยุงเหยิง
• เสียงพยัญชนะตน เสียงสระเหมือนกัน เสียงพยัญชนะทายตางกัน เชน คับขัน
• เสียงสระ/พยัญชนะทายเหมือนกัน เสียงพยัญชนะตนตางกัน เชน เลอะเทอะ
***มักมีความหมายที่คําใดคําหนึ่ง( 1+0 , 0+1 )หรือรวมกันจึงมีความหมาย(1/2+1/2)***
5. คําสมาส
คําสมาสแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ
1. คําสมาสที่ไมมีการเปลีย่ นแปลงเสียง (สมาส) มีลักษณะดังนี้
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1. คําที่นํามาสมาสกันตองเปนคําที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต เทานัน้
2. เรียงคําประกอบไวหนา คําหลักไวหลัง เวลาแปลจะแปลจากหลังมาหนา ยกเวน
คําสมาสที่แปลแลว "และ" อยูตรงกลาง จะแปลจากหลังมาหนาหรือแปลจากหนาไปหลังก็ได
3. ไมประวิสรรชนียและไมใชทัณฆาตที่พยางคสุดทายของคําหนา
4. อานออกเสียงสระที่พยางคทายของคําหนา
***มีคําสมาสบางคําที่ไมนิยมออกเสียงระหวางคํา ไดแก เกียรตินยิ ม,ชาตินิยม,รสนิยม,
สามัญชน,สุภาพบุรุษ***
หลักสังเกต
1. มาจาก ป/ส เทานั้น
2. แปลจากหลังมาหนา
3. อานออกเสียงระหวางคํา
4. ไมมีการันต(ทัณฑฆาต)และวิสรรชนีย( สระอะ)
5. วร/พระ+ป/ส
2. คําสมาสที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียง ( คําสนธิ )
มี 3 ชนิดคือ
1. พยัญชนะสนธิ
- เปลี่ยน ส เปน โ
- เปลี่ยน ส เปน ร (ในกรณี นิส,ทุส)
- ตัด ส ทิ้ง (ในกรณี นิรส,ทุรส )
- ตัด น ทิ้ง
2. สระสนธิ มีกฎอยู ฝงละ 2 ขอ
- ฝงซาย ไมตัดก็เปลี่ยนรูป
( X or Æ)
- ฝงขวา ไมเสียบทายก็ขยายยาว(ทําใหเสียงยาวขึ้น)
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ตารางสระสนธิ
อะ
อา
อิ
อี
อุ
อู

สระหลังคําหนา
ตัดทิ้งทุกกรณี
พวกเดียวตัด
ตางพวกเปลี่ยน-ย
พวกเดียวตัด
ตางพวกเปลี่ยน-ว

สระหนาคําหลัง
อะ
(มักจะ) ขยายยาว
อา
เสียบ
อิ
ขยายยาว-อี-เอ
อี
เสียบ
อุ
ขยายยาว-อู-โอ
อู
เสียบ
เอ โอ ไอ เอา โอะ
เสียบ

***มีคําสนธิบางคําที่ไมตองตัดสระหลังคําหนาทิ้ง
ไดแก ราชินูปถัมภ ราชิโนวาท หัตถาจารย หัสดาลังการ ( หัสดี+อลังการ) หัสดาภรณ ศักดานุภาพ
(ศักดิ+อานุภาพ) สิทธานุภาพ ฤทธานุภาพ อิทธานุภาพ มหิทธานุภาพ กิดาการ ( กิตติ+อาการ)
หรือ บางทีมีการเพิ่มพยัญชนะดวย ไดแก เอตทัคคะ จตุราริยสัจ จตุลงั คบาท ฉฬายตนะ ปตุเรศ เยาวเรศ
ยุพเรศ ครุโวปการ จตุรงค ปริโยสาน รังสิโยภาส

วรรค
ก
จ
ฏ
ต
ป
เศษวรรค
สระ

3. นิคหิตสนธิ
สํ เจอวรรคไหนเปลีย่ นเปนทายวรรค(แถวที่ 5)นั้น
1
2
3
4
ก
ข
ค
ฆ
จ
ฉ
ช
ฌ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ต
ถ
ท
ธ
ป
ผ
พ
ภ
ยรลวสศษหฬ๐
คําที่ขึ้นตนดวย อ และ ฤ

5
ง
ญ
ณ
น
ม

เปลี่ยนเปน
ง
ญ
ณ
น
ม
ง
ม
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6. คําแผลง
มีอยู 4 ชนิด คือ
1. แผลงพยัญชนะ
2. แผลงสระ
3. แผลงวรรณยุกต
4. แผลงคํา
ในภาษาเขมร บาลี และสันสกฤต เขามีวธิ ีแผลงคําใชของเขาอยูแลว เมื่อเรานําคําของเขามาใชคง
ใชตามแบบของเขานั่นเอง หาไดคิดวิธีขึ้นใหมไม เชนในภาษาเขมร เขามีวิธแี ผลงคําโดย
๑. แปลงคําพยางคเดียวใหมีหลายพยางค เชน
ควร
เปน คํานวร
= ถูกตอง, เหมาะ
ชิ
,,
ชํานิ
= ขี่, พาหนะ
ชือ
,,
ชํางือ
= เจ็บไข, ความไข
ชัน
,,
ชนัน
= เหยียบ, ที่สําหรับเหยียบ
๒. เติมคํา “บํ” ขางหนาคําอื่น
ควร
เปน
โดย
,,
เหิน
,,

เพื่อเนนความ เชน
บํควร
วาย
บํโดย
หวน
บํเหิน
เดิน

เปน
,,
,,

บํวาย
บํหวน
บํเดิน

คํา “บํ” ออกเสียงเปน “บ็อม” แตเมื่อนํามาใชในภาษาไทย เราออกเสียงเปน “บัง” “บัน” และ
“บํา” โดยถือหลักดังนี้
ก. ถาอยูหนาพยัญชนะวรรค ก หรือเศษวรรค ออกเสียงเปน “บัง” เชน บังเกิด บัวควร
บังคับ บังวาย บังหวน บังอาจ บังเหหิน ฯลฯ
ข. ถาอยูหนาพยัญชนะวรรค จ หรือวรรค ด(ต) ออกเสียงเปน “บัน” เชน บันจวบ บันเจิด
บันดล บันดาล บันเดิน บันโดย ฯลฯ
ค. ถาอยูหนาพยัญชนะวรรค บ ออกเสียงเปน “บํา” เชน บําบวง บําบัด บําเพ็ญ ฯลฯ
เมื่ออยูหนาพยัญชนะเศษวรรคใช “บัน” บางบางคํา เชน บันลือ บันเหิน
คําที่ขึ้นตนดวย บัง บัน หรือ บํา ซึ่งไมไดแผลงมาจาก “บํ” ไมอยูในกฎที่กลาวนี้
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วิธีของเขมรนี้ นอกจากเราจะนํามาใชในคําไทยแลวยังนําเอาไปใชกับคําบาลี - สันสกฤตดวย เชน
บังเหตุ แปลวาทําใหเปนเหตุ หรือ บันดาลเหตุ
คําที่เราใชแผลงนั้น กลาวโดยทั่วไปมีอยู ๓ ชนิด คือ
๑. คําไทย เชน ชวย เปน ชํารวย, ลัด เปน ละบัด, เสียง เปน สําเนียง, กลับ เปน กระลับ
อวย เปน อํานวย ฯลฯ***(คําเหลานี้ตอ งจําใหดีมกั สับสนกับภาษาเขมร)***
๒. คําเขมร เชน ผกาย เปน ประกาย, ขจาย เปน กําจาย, เจริญ เปน จําเริญ, ตรัส เปน
ตํารัส(ดํารัส) ฯลฯ
๓. คําบาลีและสันสกฤต เชน พิจิตร เปน ไพจิตร, เกวล เปน ไกวัล, เชยย เปน ไชย,
ไทตย เปน แทตย ฯลฯ
คําที่แผลงแลว บางคําก็มีความหมายเหมือนคําเดิมที่ยังไมไดแผลงเชน ติ – ตําหนิ, เสียง –
สําเนียง, ปตา – บิดา, วิวิธ – พิพิธ, วัฒนา – พัฒนา ฯลฯ บางคําก็มคี วามหมายผิดแผกไปจากเดิม เชน
อาจ – อํานาจ, ตรับ – ตํารับ, แผก – แผนก, เพ็ญ – บําเพ็ญ ฯลฯ
การแผลงคําใชในภาษาไทย ยอมกอใหเกิดประโยชนในทางภาษาหลายประการ คือ
๑. ทําใหถอยคําไพเราะสละสลวย ทําใหเสียงกระดางหรือหวน ๆ หายไป กลายเปนเสียงนุมนวล
ฟงเสนาะ เชน เสาวภา, สรรเพชญ, ไอศวรรย, จําหนาย, บรรเจิด, วิธ,ี มณี ฯลฯ
๒. ทําใหมีพยางคเพิ่มขึ้น สะดวกแกการทีจ่ ะบรรจุเขาในบทประพันธใหพอกับจํานวนคําที่บัญญัติ
ไว และใหเกิดเสียงสัมผัสกันตามแผนของบทประพันธนั้น ๆ เชน
ก. อธึกทานอํานวย
ทวยเนืองเนตบรรพชิต
ข. พิศเพงพักตรลําเนา
เมาลีเลื่อมเลหอ ัปสร
ค. ยุพเยาวเอารสยศยง
เชิดโฉมชวนบง
จํารูญ จําเริญ ชันษา
ตัวอยางขางบนนี้จะเห็นไดวา นอกจากคําแผลงจะทําใหเกิดรสและเสียงที่ไพเราะแลว ยังทําใหมี
พยางคครบตามแผนของบทประพันธดว ย
๓. ทําใหความหมายของคําคลี่คลายขยายตัวออกไป เปนเหตุใหมีคําเพิ่มขึ้น นับเปนความเจริญ
สวนหนึ่งของภาษา เชน สารวัด – สารพัด, สังเวช – สมเพช, สัมภาระ – สมภาร, ภาวะ – ภาพ, วร – พร
, เรียบ – ระเบียบ, ชวย – ชํารวย, เขียน – เกษียณ, วัจจ – เวจ ฯลฯ
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คําไทย 7 ชนิด
1. คํานาม คือ ใชเรียกชื่อคน สัตว สิ่งของ มี 5 ชนิด คือ
- สามานยนาม(นามทั่วไป)
- วิสามานยนาม(นามเฉพาะ)
- ลักษณนาม(นามบอกลักษณะ)
- สมุหนาม(นามบอกหมวดหมู)
- อาการนาม(นามบอกอาการ)-การและความ
***การ+กริยา(รูปธรรม-เห็นได,จับตองได) ความ+วิเศษณ(นามธรรม)***
2. คําสรรพนาม คือ ใชเรียกแทนชื่อคน สัตว สิ่งของ มี 5+1 ชนิด คือ
- บุรุษสรรพนาม(ใชแทนชื่อของคนที่สนทนากัน)
- ประพันธสรรพนาม(ใชเชื่อมประโยค)
- วิภาคสรรพนาม(ใชแบงหรือรวมประโยค)
- นิยมสรรพนาม(ใชชรี้ ะยะ)
- อนิยมสรรพนาม(ไมเฉพาะเจาะจง)
- ปฤจฉาสรรพนาม(ใชเปนคําถาม)
- สรรพนามที่ใชเนนนามที่อยูขางหนา (คุณสรรพนาม-ผูเรียบเรียง)
ตําแหนงไหนคํานามแทนทีไ่ ด ตําแหนงนัน้ เปนสรรพนาม
3. คํากริยา คือ ทําหนาที่เปนภาคแสดงของประโยค มี 5 ชนิด คือ
- อกรรมกริยา(ไมตองการกรรม)
- สกรรมกริยา(ตองการกรรม)
- วิกตรรถกริยา(ตองอาศัยสวนเติมเต็ม-เปน เหมือน คลาย เทา คือ)
- กริยานุเคราะห(คําชวยกริยา)
- กริยาสภาวมาลา(กริยาที่ทําหนาที่คลายนาม)
4. คําวิเศษณ คือ คําบงชี้ลักษณะของคําตางๆ หรืออาจเรียกไดวาเปนสวนขยายมี 10 ชนิด คือ
- ลักษณวิเศษณ(คําวิเศษณบอกลักษณะ)
- กาลวิเศษณ(คําวิเศษณบอกเวลา)
- สถานวิเศษณ(คําวิเศษณบอกสถานที)่
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-

ประมาณวิเศษณ (คําวิเศษณบอกจํานวน)
นิยมวิเศษณ((คําวิเศษณบอกความแนนอน)
อนิยมวิเศษณ((คําวิเศษณบอกความไมเจาะจง)
ปฤจฉาวิเศษณ(คําวิเศษณแสดงคําถาม)
ประติชญาวิเศษณ(คําวิเศษณแสดงคําขานรับ)
ประติเษธวิเศษณ(คําวิเศษณแสดงความปฏิเสธ)
ประพันธวิเศษณ(ใชขยายกริยาหรือวิเศษณ)
คําวิเศษณมีหนาที่ขยายคําอืน่ /สรรพนามใชคํานามแทนที่ได

5. คําบุพบท คือ ทําหนาที่เชื่อมคํา หรือกลุมคํา มี 6 ชนิด คือ
- บอกความเปนเจาของ
- บอกสถานที/่ ตําแหนง
- บอกเวลา
- บอกจุดมุงหมาย
- บอกเครื่องมือ/วิธกี าร
- นําหนานามหรือสรรพนามเพื่อแสดงการทักทาย-ดูกร ดูกอน ดูรา ขาแต
6. คําสันธาน คือ คําที่ใชเชื่อมประโยคกับประโยค หรือ ประโยคกับกลุมคํา มี 5 ชนิด คือ
- เชื่อมความคลอยตามกัน
- เชื่อมความขัดแยงกัน
- เชื่อมความเปนเหตุเปนผลกัน
- เชื่อมความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง
- เชื่อมความใหสละสลวย-อยางไรก็ตาม อันวา
7. คําอุทาน คือ คําที่บอกอาการของผูพูด มี 2 ชนิด คือ
- อุทานบอกอาการ
- อุทานเสริมบท
กลุมคํา (วลี)
กลุมคํา คือ ขอความที่ยังไมมใี จความสมบูรณ มีอยูทั้งหมด 7 ชนิด ตามชนิดของคําไทย ที่นําหนา
ดังนี้
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1. นามวลี
2. สรรพนามวลี
3. กริยาวลี
4. วิเศษณวลี
มีหนาที่ ดังตอไปนี้
1. เปนประธาน
2. เปนกรรม
3. เปนตัวแสดง

5. บุพบทวลี
6. สันธานวลี
7. อุทานวลี

4. เปนสวนขยาย
5. เปนตัวเชื่อม
6. เปนคําเรียกขาน

ประโยค
ประโยค คือ การนําเอาคําตาง ๆ ในภาษามาประกอบกัน มีลักษณะเรียงคํา คือ คํานาม - กริยา - กรรม
องคประกอบของประโยค แบงเปน
ภาคประธาน ประกอบดวย บทประธาน บทขยายประธาน
ภาคแสดง ประกอบดวย บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยายกรรม
การแบงประโยคแบงไดเปน 3 แบบ คือ
1. แบงตามเจตนาของผูสงสาร มี 3 ชนิดคือ
- แจงใหทราบ (ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ)
- ถามใหตอบ (ประโยคคําถาม)
- บอกใหทํา (ประโยคคําสั่ง/ขอรอง/เชิญชวน)
2. แบงตามรูปประโยค มี 5 แบบ คือ
- ประโยคกรรตุ(ประโยคประธาน) คือ ประโยคที่ขึ้นตนดวยผูกระทํา
- ประโยคกริยา คือ ประโยคที่ขึ้นตนดวยคํากริยา เกิด มี ปรากฏ
- ประโยคกรรม คือ ประโยคที่ขึ้นตนดวยผูถ กู กระทํา
- ประโยคทวิกรรม คือ ประโยคที่มีกรรม 2 ตัว(กรรมตรงและกรรมรอง)
- ประโยคกริยาสภาวมาลา คือ ประโยคที่ขึ้นตนดวยคํากริยาที่ทําหนาคลายคํานาม
3. แบงตามชนิดของประโยค มี 3 ชนิด คือ
1. ประโยคความเดียว(เอกรรถประโยค) คือ ประโยคที่มีประธาน กริยา และกรรมเพียงอยางละหนึ่งเทานั้น
2. ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคที่เกิดจากประโยคความเดียวตั้งแต 2 ประโยคขึ้นไป
มารวมกันโดยมีคําสันธานเชือ่ ม ซึ่งแบงเปน
- ประโยคความรวมคลอยตามกัน(อันวยาเนกรรถประโยค) ใชสันธาน เมื่อ...ก็ , พอ ... ก็ , ครั้น...ก็
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เมื่อ ...จึง , พอ...จึง , ครั้น...จึง , แลว ...ก็ เปนตัวเชื่อม
***มีประโยคที่คลายกัน แตถือวา เปนประโยคที่มีใจความตอเนือ่ งกัน (มักมีประธานเดียว)***
- ประโยคความรวมที่มีเนือ้ ความขัดแยงกัน (พยติเรกาเนกรรถประโยค) ใชสันธาน กวา ...ก็
ขัดแยงกันที่การกระทํา ใชสนั ธาน แต ,แตทวา ขัดแยงกัน ใช ถึง ...ก็ เปนตัวเชื่อม
- ประโยคความรวมที่มเี นื้อความใหเลือกเอา(วิกลั ปาเนกรรถประโยค) ใช หรือ ไมเชนนั้น
มิฉะนั้น เปนคําเชื่อม
- ประโยคความรวมที่มเี นื้อความเปนเหตุเปนผลกัน (เหตวาเนกรรถประโยค)เหตุมากอนผล ใช
สันธาน จึง , เพราะ... จึง , เพราะฉะนัน้ ...จึง เปนตัวเชื่อม
***ตองเหตุอยูกอ นผลจึงจะเปนความรวม ถาผลอยูก อ นเหตุจะเปนประโยคความซอน(พระยาอุป
กิตศิลปสาร)***
3. ประโยคความซอน (สังกรประโยค) คือประโยคที่มีลกั ษณะเหมือนประโยคความเดียวตางกันแตวา
ประโยคความเดียวมีบทตาง ๆ เปนคําหรือวลี แตประโยคความซอนจะมีบทใดบทหนึ่งเปนประโยคเล็ก ๆ
ซอนเขามา ประกอบดวย 2 ประโยค คือประโยคหลัก(มุขยประโยค) และ ประโยคยอย (อนุประโยค) แบง
ไดออกเปน 3 ชนิด ตามหนาที่ของประโยคยอย ดังนี้
- ประโยคยอยทําหนาที่คลายคํานาม(เปนประธาน/กรรม) –นามานุประโยค
- ประโยคยอยทําหนาที่ขยายนาม(ขยายประธาน/กรรม) - คุณานุประโยค
- ประโยคยอยทําหนาที่ขยายกริยา
- วิเศษณานุประโยค
คําชี้บงประโยคความซอน(หลังคําตอไปนี้ถาเปนประโยค-80%จะเปนประโยคความซอน)
***ผู ที่ ซึ่ง อัน ถูก วา ให เปน
(จน ตาม ตั้งแต เพราะ เพือ่ เมื่อ ขณะที่-พระยาอุปกิตถือเปนคําเชือ่ มประโยคความซอน)***
บทที่ 8
การวิเคราะห และการสังเคราะหประโยค
วิเคราะหหนาที่ของประโยคตามเจตนาของผูสงสาร
1. ประโยคแจงใหทราบ คือ ประโยคบอกเลาหรือประโยคปฏิเสธ อาจจะเปนขอความสั้น ๆ
2. ประโยคถามใหตอบ คือ ประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธคําถาม มีลักษณะคลายประโยคแจง
ใหทราบ แตกตางกันที่ประโยคคําถามจะมีคําวา "ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร"
3. ประโยคบอกใหทํา คือ ประโยคคําสั่งมีลกั ษณะคลายแจงใหทราบแตจุดประสงคของผูพูด
ตองการใหผูอนื่ ทําตาม และสวนทายประโยคจะมีคําอนุภาค "ซิ , นะ , เถอะ" อยูในประโยคดวย
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วิเคราะหการเรียงลําดับคําในประโยค
การเรียงลําดับคําในประโยคภาษาไทยมีความสําคัญมาก เพราะเปนการบอกตําแหนงหนาที่ของคํา
ในประโยค ถาเรียงลําดับคําผิดที่ความหมายจะเปลีย่ นแปลงไป
วิเคราะหโครงสรางของประโยค
โครงสรางของประโยค แบงออกเปน 3 ชนิด
1. ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีใจความเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกอบดวยภาคประธาน และภาค
แสดง
หลักสังเกตประโยคความเดียว มีดงั นี้
1. ประธาน + กรรม เรียกวา อกรรมกริยา
2. ประธาน + กริยา + กรรม เรียกวา สกรรมกริยา
3. บทประธาน หรือบทกริยา ตองมีอยางละบทเทานั้น
2. ประโยคความรวม คือ ประโยคความเดียวตั้งแต 2 ประโยคขึ้นไป โดยมีคําสันธานเชื่อมประโยค เชน
และ , แก , ถา , หรือ
ประโยคความรวม แบงออกเปน 4 ชนิด คือ
1. ประโยคคลอยตามกัน มีสันธานเชื่อม คือ "และ , กับ , พอ...ก็"
2. ประโยคที่ขัดแยงกัน มีสนั ธานเชื่อม คือ "แต , กวา ...ก็
3. ประโยคที่มเี นื้อความใหเลือก มีสันธานเชื่อม คือ "หรือ , หรือไมก็ , มิฉะนั้น"
4. ประโยคที่มเี นื้อความเปนเหตุเปนผลกัน มีสันธานเชื่อม คือ "เพราะ....จึง , ดวยเหตุที่ .....จึง"
3. ประโยคความซอน คือ ประโยคที่มีใจความซอนกัน จะมีประโยคหลัก(มุขยประโยค) และประโยคยอย
(อนุประโยค) โดยมีคํา ที่ ซึ่ง อัน บอกลักษณะของความซอน
นอกจากนีอ้ าจวิเคราะหโครงสรางประโยคออกเปน
ประธาน - ตัวแสดง - กรรม - สวนขยาย - ตัวเชือ่ ม
ความยาวของประโยค
ประโยคในภาษาไทยจะมีความยาวซับซอนมากเพียงใดขึ้นอยูกับบทขยาย ซึ่งอาจจะขยายบท
ประธาน หรือขยายบทแสดง จะทําใหประโยคมีรายละเอียดและขยายใจความมากขึ้นเปนลักษณะ
ภาษาไทยอยางหนึ่งคือ สามารถขยายความไดไมมีที่สิ้นสุด
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การนับจํานวนประโยค
1. ถามีภาคประธานและภาคแสดงครบใจความก็ถือเปน 1 ประโยค
2. ถามีคําเชื่อม (ไดแก ผู ที่ ซึ่ง อัน วา ให เมื่อ กอน ทั้ง...และ )ถือวาประโยคนั้นยังเปนประโยค
เดียวกับขางหนา นอกจากนีถ้ ือเปนคนละประโยค เชน
เขากินขาวแลว ถือเปน 1 ประโยค
เขากินขาวแลว ตอนนีเ้ ขาเขานอนแลว เปน 2 ประโยค
เขากินขาวกอนจะเขานอน เปน 1 ประโยค
เขาชอบทั้งออกกําลังกายและยังชอบเทีย่ วอีกดวย เปน 1 ประโยค
ราตรีบอกทิวาวาจะไปดูหนังคนเดียว ทิวาเลยเสียใจ นับเปน 1 ประโยค
บทที่ 9
ระดับภาษา
ภาษาที่ใชสื่อสารในภาษาไทย อาจแบงเปน 5 ระดับ
1. ภาษาระดับพิธกี าร
ภาษาระดับพิธกี าร ใชสื่อสารกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอยางเปนทางการ เชน การเปดประชุมรัฐสภา
การกลาวเปดพิธี การกลาวสดุดี เปนตน ผูสงสาร และผูร ับสารจะเปนคนวงการเดียวกัน เปนบุคคลสําคัญ
หรือผูร ับสารอาจเปนประชาชนทั่วประเทศ สํานวนภาษาที่ใชมลี ักษณะเปนพิธีการ ถอยคําไพเราะสุภาพ
ผูสงสารมักนําเสนอดวยวิธีการอานตอหนาที่ประชุม
2. ภาษาระดับทางการ
ภาษาระดับทางการโอกาสทีใ่ ชมักใชในการบรรยายหรืออภิปรายในทีป่ ระชุม หรือติดตอหนวยงาน
ราชการ ผูสงสารและผูร ับสารมักเปนคนวงการเดียวกัน มีการโตตอบ และแสดงความคิดเห็น เนื้อหาของ
สารจะเปนความรู ความคิด สํานวนภาษาถอยคําที่ใชกะทัดรัด ชัดเจน และตรงไปตรงมา
3. ภาษาระดับกึ่งทางการ
ภาษาระดับกึ่งทางการ โอกาสที่ใชมักใชในการประชุมกลุมหรือหรืออภิปราย การบรรยายในกลุม
ขาวสารและบทความตาง ๆ ซึ่งผูสงสารและผูร ับสารจะมีความเปนกันเอง แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ความรูก ัน เนือ้ หาของสารเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การดําเนินชีวติ และความรูท ั่วไป
4. ภาษาระดับไมเปนทางการ (ระดับสนทนา)
ภาษาระดับไมเปนทางการเปนการสนทนาโตตอบระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลไมเกิน 4-5 คน
การรายงานขาว บทความในหนังสือพิมพ เนื้อหาในสารจะเปนเรื่องทัว่ ๆ ไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน กิจ
ธุระตาง ๆ การปรึกษาหารือรวมกัน
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5. ภาษาระดับกันเอง
ภาษาระดับกันเองใชในวงจํากัด เชน ครอบครัว เพื่อนสนิท เนื้อหาสารที่ใชสวนมากนิยมใช
เฉพาะในการพูด ไมนยิ มเปนลายลักษณอกั ษร
ปจจัยทีก่ ําหนดระดับของภาษา
1. สัมพันธภาพระหวางบุคคล บุคคลที่สนิทสนมคุนเคยกันยอมใชระดับภาษาตางกันกับบุคคลที่
เพิ่งรูจ ักกัน
2. โอกาสและสถานที่ ยอมเปลี่ยนไปตามสถานที่และโอกาสในขณะนั้น
3. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหาบางชนิดถาใชภาษาไมเหมาะสมกับระดับ การสื่อสารก็ไมสัมฤทธิผ์ ล
4. สื่อที่ใชสงสาร การบอกตอ การติดตอกันเอง การบอกผาน สื่อทีใ่ ชจะตองตางระดับกัน
ลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ มีความหมายแตกตางกัน คือ
1. การเรียบเรียง ถาเปนภาษาระดับพิธีการ ลักษณะภาษาตองตอเนื่องกลมกลืนกันอยางเปน
ระเบียบ ไมสบั สนวกวน
2. กลวิธนี ําเสนอ ถาเปนภาษาระดับพิธีการและระดับทางการ การนําเสนอตองเปนไปตาม
รูปแบบทีก่ ําหนด การนําเสนอทางสื่อมวลชน ไดแก ประกาศ แถลงการณ จะนําเสนอสารเปน
กลาง ๆ ภาษาระดับอื่น ๆ จะลดความเปนพิธรี ีตรองตามลําดับ
3. ถอยคําที่ใช
- คําสรรพนาม โดยเฉพาะบุรุษสรรพนาม ควรใชใหถกู ตองตามฐานะ เชน กระผม ดิฉัน
เรา ขาพเจา
- คํานาม ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับระดับของภาษา
- คํากริยา คํากริยาบางคําเราใชกันทัว่ ไปอยางหนึ่ง แตถาเปนการใชในระดับทางการก็
ควรใชอีกอยางหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
- คําวิเศษณ เปนคําที่ใชในภาษาระดับไมเปนทางการ และระดับกันเอง เชนคําที่
แสดงออกถึงความรูสกึ วามาก เชน จีด๊ , อื๋อ , เยอะแยะ ถาเปนภาษาระดับทางการควรใชคําวา มาก
หรือ จัดแทน
ขอแตกตางภาษาเขียนกับภาษาพูด
1.ภาษาพูดมีหางเสียง -จะ,ครับ,คะ,นะคะ
-ก็เลย,ไมเทาไหรหรอก
2.ภาษาพูดมีสรอยคํา -อิ่มหมีพีมัน ( อิ่มมาก )
-ประกวดประชัน ( ประกวด )
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-สารพัดสารพัน ( สารพัด )
3.ภาษาพูดจะใชไมยมก ( ยกเวนคําวาตางๆ )
-ไปๆมาๆ ( ในที่สุด )
-เรื่อยๆ ( เสมอ,เปนประจํา )
4.ภาษาพูดจะตัดคํา
-เมืองกาญจน (กาญจนบุร)ี
-กิโล ( กิโลกรัม )
-เผย ( เปดเผย )
-หนุน ( สนับสนุน )
5.ภาษาพูดจะใชตัวยอ -อ. ( อาจารย )
-จ. ( จังหวัด )
6.คําบางคํามี 2 ระดับ -อาทิตย ( สัปดาห ) หมอ ( แพทย ) แค ( เพียง ) บานนอก (ชนบท)
7.คําบอกสรรพนาม
- ผม เรา เขา

ภาษาพูด
กินน้ํา
วีดโี อ
รถเมล
หลาย,มากมาย
แตงงาน
แสตมป
งานแตงงาน

ตัวอยางคําศัพทระดับตางๆ
ภาษาเขียน
ภาษาพูด
ดื่มน้ํา
ทีวี
วีดิทัศน
สองทุม
รถประจําทาง
ยังไง
จํานวนมาก
พระสวดมนต
สมรส
เผาศพ
ตราไปรษณียากรณ
โรงหนัง
งานมงคลสมรส
รถมอรเตอรไซค

ภาษาเขียน
โทรทัศน
ยี่สิบนาฬิกา
อยางไร
เจริญพระพุทธมนต
ฌาปนกิจ
โรงภาพยนตร
รถจักรยานยนต

บทที่ 10
ราชาศัพท
ราชาศัพท หมายถึง ศัพทหรือถอยคําสําหรับพระเจาแผนดิน หรือศัพทหลวง ตลอดจนคําศัพทที่ใช
กับพระราชวงศ คําสุภาพ และคําทีใ่ ชกับพระสงฆ
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ลําดับขั้นพระมหากษัตริยแ ละพระราชวงศ
1.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2.สมเด็จพระราชินี พระราชชนนี พระยุพราช ( พระบรมโอรสา ฯ หรือ สยามบรมราชกุมารี )
3.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาฯ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ สมเด็จพระเจาพระภคินเี ธอ ฯ
4.พระเจาหลานเธอ / พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา + สมเด็จพระสังฆราช
5.หมอมเจา
คําศัพทเกี่ยวกับพระมหากษัตริยแ ละพระราชวงศ
คําแปล/ขั้น
1
2
ให
พระราชทาน
ตาย**
สวรรคต
ไป
เสด็จพระราชดําเนิน(เสด็จฯ)
คําสอน
พระบรม
พระราโชวาท
ราโชวาท
พระราชกระแส/ พระราชเสาวนีย
คําสั่ง
พระบรมราช
โองการ

สรรพนามบุรษุ ใตฝา ละอองธุลี
ที่ 2
พระบาท
พระชนมพรรษา
อายุ

3

4

5
ประทาน
สิ้นชีพติ กั ษัย

สิ้นพระชนม
เสด็จ
พระโอวาท

โอวาท

พระดํารัสสั่ง

รับสั่ง

พระราชบัณฑูร
พระราชบัญชา
พระราชดํารัสสั่ง

ใตฝา ละออง ใตฝา พระบาท
ฝาพระบาท
พระบาท
พระชนมายุ………..พรรษา(พระองคเจาขึน้ ไป)
ชันษา…ป
…….พรรษา
พระชันษา…ป(เจานายทั่วไป)
ตอนรับ
เฝาทูลละอองธุ เฝาทูลละออง
เฝา
ลีพระบาท
พระบาท
**นายกรัฐมนตรี,ประธานองคมนตรี,องคมนตรี,รัฐบุรุษ,ประธานสภา
ใช ถึงแกอสัญกรรม
(ไดรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสสริยาภรณชนั้ ปฐมจุลจอมเกลา)
ขาราชการระดับ 9 และไดรับสายสะพาย
ใช ถึงแกอนิจกรรม
(ไดรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสสริยาภรณชนั้ ประถมาภรณมงกุฎไทย/ทุติยจุลจอมเกลา)
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1. ที่มาของราชาศัพท
1. รับมาจากภาษาอื่น ไดแก ภาษาเขมร บาลี สันสกฤต เชน บรรทม เสด็จ สวรรคต เปนตน
2. การสรางคําขึ้นใหม โดยการประสมคํา เชน พระพักตร , ถุงพระบาท , หองเครื่อง เปนตน
- ราชาศัพททแี่ ตงขึ้นจากคําไทยเดิม เชน สมเด็จพระเจาพีย่ าเธอ , พระรากขวัญ , ทรงถาม ,
ทรงพระเจริญ เปนตน
- ราชาศัพททแี่ ตงขึ้นจากคําทีม่ าจากภาษาอืน่ เชน พระอัฐิ , พระกุณฑล , พระหัตถ เปนตน
2. ขอสังเกตวิธกี ารใชคําราชาศัพท
1. การใชคําวา "ทรง"
- ใช "ทรง" นําหนาคํานามสามัญและคํากริยาสามัญ เชน ทรงมา (ขี่มา) ทรงศีล (รับศีล) ทรงบาตร
(ตักบาตร)
- ใช "ทรง" นําหนาคํานามราชาศัพท สังเกตจากคําวา พระ นําหนากริยาราชาศัพท เชน ทรงพระ
ประชวร(เห็นทรงพระที่ไหน ใหรไู ววาถูก ยกเวน ทรงพระราชทาน)
- หามใช "ทรง" นําหนาคําที่เปนราชาศัพทอยูแลว เชน ตรัส โปรด เสด็จ ทอดพระเนตร พระราชทาน เสวย
ประทับ บรรทม มีพระราชดําริ เปนพระประมุข กริว้ สิน้ พระชนม เปนตน ยกเวน ทรงผนวช
2. การใชคําวา "เสด็จ"
- ใชนําหนาคํากริยา เชน เสด็จไป(ขัน้ 3ลงไป) เสด็จขึ้น เสด็จลง เสด็จเขา เสด็จออก เสด็จกลับ
เสด็จนิวัติ เสด็จประพาส เสด็จสวรรคต
- ใชนําหนาคํานามราชาศัพท เชน เสด็จพระราชสมภพ เสด็จพระราชดําเนิน (ตองมีคํากริยา
ประกอบดวย)
3. การใชคําวา "พระบรม , พระราช , พระ"
- คําวา "พระบรม" ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานัน้ เชน พระบรมรูป , พระบรม
ฉายาลักษณ , พระบรมราชโองการ พระบรมราชวโรกาส พระบรมราชานุญาต ถาเปนสมเด็จพระบรม
จะใชพระฉายาลักษณ พระรูป พระราชวโรกาส พระราชานุญาต
- คําวา "พระราช" ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และอุปราช เชน
พระราชดํารัส พระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ
- คําวา "พระ" ใชนําหนาคําที่เปนอวัยวะ เครื่องใช ใชกบั องคพระมหากษัตริยล งมาถึงพระองคเจา
ถาเปนหมอมเจาไมตองใช "พระ" นําหนา เชน พระเนตร พระมาลา
3. คํากราบบังคมทูล
คํากราบบังคมทูลธรรมดาไมตองมีคําขึ้นตนและลงทาย เชน
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ถามีพระราชดํารัสถามวา "เธอสนใจวิชาอะไร"
นักเรียนจะกราบบังคมบังคมทูลไดดังนี้ "ขาพระพุทธเจาสนใจวิชาประวัติศาสตร พระพุทธเจาขา"
4. การใชคําราชาศัพทตามสํานวนไทย
1. ใช "เฝาฯรับเสด็จ" หรือ "รับเสด็จ" ไมใช "ถวายการตอนรับ"
2. ใช "มีความจงรักภักดี" หรือ"แสดงความจงรักภักดี" ไมใช "ถวายความจงรักภักดี"
3. ใช "หนาที่นั่ง" หรือ "เฉพาะพระพักตร" ไมใช "หนาพระพักตร" หรือ “หนาพระที่นงั่ ”
4. หมายกําหนดการ ใชเฉพาะกับงานราชพิธเี ทานั้น งานทีพ่ ระราชวงศเสด็จไปหากไมใชพระราช
พิธีใชไดแคเพียง กําหนดการ
5. การใชราชาศัพทใหถูกตองตามเหตุผล
"ทูลเกลาฯ ถวาย" ใชในการถวายของเล็ก
"นอมเกลาฯ ถวาย" ใชในการถวายของใหญ
“ขอบใจ” เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใช ใชวา “ทรงขอบใจ” หรือ “พระราชทานพระราช
กระแสขอบใจ) ไมใช “ขอบพระทัย”เวนแตผูที่ทรงขอบใจเปนพระราชวงศ
แขก ( อาคันตุกะ )
เรียกแขกวา
เจาบาน
กษัตริย

พระราชอาคันตุกะ(แขกที่เปนกษัตริย)
ราชอาคันตุกะ (แขกที่เปนคนธรรมดา)
อาคันตุกะ

สามัญชน
กษัตริย
พระบรมรูป
พระบรมฉายาลักษณ
พระบรมสาทิศลักษณ

2,3,4,5
พระรูป
พระฉายาลักษณ
พระสาทิสลักษณ

ทรงมี / ทรงเปน + คําสามัญ
มี / เปน + คําราชาศัพท

แปล
รูปปน
รูปถาย
รูปวาด
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การกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล
ผูฟง
คําขึ้นตน
ขอเดชะฝาละอองธุลพี ระ
พระบาทสมเด็จพระ
บาทปกเกลาปกกระ
เจาอยูหัวและสมเด็จ
หมอม
พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมราชินี
ขอพระราชทานกราบ
สมเด็จพระบรมราชชนนี บังคมทูลทราบฝาละออง
สมเด็จพระยุพราช
พระบาท

คํารับ/คําลงทาย
สรรพนามบุรษุ ที่ 1,2
พระพุทธเจาขา/ดวยเกลา 1. ขาพระพุทธเจา
ดวยกระหมอมขอเดชะ 2. ใตฝาละอองธุลีพระ
บาท
พระพุทธเจาขา/ดวยเกลา 1. ขาพระพุทธเจา
ดวยกระหมอมหรือควรมิ 2. ใตฝาละอองพระบาท
ควรแลวแตจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม
ขอพระราชทานกราบทูล พะยะคะ-เพคะ/ควรมิควร 1. ขาพระพุทธเจา
2. ใตฝาพระบาท
สมเด็จเจาฟา
ทราบฝาพระบาท
แลวแตจะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม
พระบรมวงศเธอพระองค ขอประทานกราบทูล
กระหมอม/ควรมิควร
1. ขาพระพุทธเจา
เจา
ทราบฝาพระบาท
แลวแตจะโปรด
2. ใตฝาพระบาท
พระเจาวรวงศเธอ พระ ทูลทราบฝาพระบาท
กระหมอม/ควรมิควร
1. กระหมอม/หมอมฉัน
วรวงศเธอพระองคเจา
แลวแตจะโปรด
2. ฝาพระบาท
สมเด็จพระสังฆราช
กราบทูลทราบฝาพระ
กระหมอม/ควรมิควร
1. เกลากระหมอม(ช)
บาท
แลวแตจะโปรด
เกลากระหมอมฉัน(ญ)
2. ฝาพระบาท
หมอมเจา
ทูลฝาพระบาท
กระหมอม/แลวแตจะ
1. กระหมอม/หมอมฉัน
โปรด
2. ฝาพระบาท
คําที่ใชในการเพ็ดทูล
๑. สําหรับพระราชา
(๑) หากจะกราบบังคมทูลรายงานใด ๆ หรือกราบบังคมทูลขึ้นกอนโดยยังไมไดรับพระราช
ดํารัสจรัสถาม เชนรายงานชือ่ ผูไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือรายงานพิธีตา ง ๆ ขึ้นตนดวยคําวา
“ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาท ปกเกลาปกกระหมอม”
แลวดําเนินเรื่องเรื่อยไป จนจบลงดวย
“ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ”
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ใชสรรพนามของตนเองวา
“ขาพระพุทธเจา”
ใชสรรพนามของพระองคทา นวา
“ใตฝาละอองธุลพี ระบาท”
ใชคํารับวา
“พระพุทธเจาขา”
ตอนรับมอบรายงานที่มีพระราชดํารัสกําชับใหทํา วา
“พระพุทธเจาขา ขอรับใสเกลาใสกระหมอม”
(๒) ถามีพระบรมราชโองการตรัสถามขึน้ กอน ใชคําขึน้ ตนวา
“พระพุทธเจาขา ขอรับใสเกลาใสกระหมอม”
แลวกลาวดําเนินเรื่องไปจนจบ ลงทายดวยคําวา
“ดวยเกลาดวยกระหมอม”
(๓)
ถาเปนการอานทีจ่ ะตองกราบทูลเนื้อเรื่อง อาจจะกลาวเนือ้ เรื่องขึ้นกอนกลาวลงทายวา
“พระพุทธเจาขาขอรับใสเกลาใสกระหมอม” หรืออาจจะพูดยอ ๆ วา … “ดวยเกลาดวยกระหมอม” เมื่อ
จบทุกประโยคตองลงทายดวย “ดวยเกลาดวยกระหมอม” แทนที่คําวา “ขอรับ”
(๔) ในการกราบบังคมทูล หากจําเปนตองกลาวคําหยาบ หรือกลาวถึงสวนตาง ๆ ของรางกาย
ตั้งแตสะเอวลงไปตองกลาวถอยคําทํานองเดียวกับคําวา “ขอโทษ” วา
“ไมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณา”
เชน “ไมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณา ขาพระพุทธเจากินผักทอดยอดเขาไปเลยถายอุจจาระ
เปนโลหิตมา ๓ - ๔ วันแลว พระพุทธเจาขา”
(๕) ถาจะกลาวขออภัยโทษ ควรจะกลาวคําวา “ขอเดชะพระราชอาญาไมพนเกลา ฯ” จบลง
ดวยคําวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” เชน
“ขอเดชะพระราชอาญาไมพน เกลา ฯ ขาพระพุทธเจาเมาจนลืมตัว ดวยเกลาดวยกระหมอม”
(๖) ถามีพระบรมราชโองการตรัสถามสารทุกขสุข ควรใชคําวา “ดวยเดชะพระบารมีปกเกลาปก
กระหมอม” และจบดวยคําวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม”
ถาหากเจ็บไขไดปวย ใชคําอยางเดียวกับขอ (๔)
(๗) เมื่อกลาวถึงสิ่งที่ไดรบั อนุเคราะห เชน คําที่ทรงแนะนําหรือทรงแสดงความเห็นใหใชคําวา
“พระเดชพระคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม” เติมทาย
๒. สําหรับเจานายตั้งแตหมอมเจาขึ้นไป
(๑) ในการกราบบังคมทูลทั่วไป ไมตองใชคําขึ้นตนและลงทาย ถาเปนพระยุพราชหรือพระ
ราชินแี หงอดีตรัชกาลและสมเด็จเจาฟา ควรแทนสรรพนามแทนพระองควา “ใตฝาละอองพระบาท” ใช
สรรพนามแทนตัวเองวา “ขาพระพุทธเจา” ใชคํารับวา “พระพุทธเจาขา” เจานายชั้นรองลงมา 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” เจานายทีร่ องลงมาใช “ไมควร
จะกราบทูล” ขุนนางชั้นสูงใช “ไมควรจะกราบเรียน”
(๓) คําขอโทษ สําหรับเจานายชั้นสูงใช “พระอาญาไมพนเกลา” ชั้นรองลงมาไมตองใช
(๔) การตอบคําถามเกี่ยวกับสารทุกขสุข สําหรับเจานายชั้นสูงใช “เดชะพระบารมีปก-เกลาฯ”
ชั้นรองลงมาไมตองใช
(๕) เมื่อจะกลาวขอบคุณทีใ่ หคําแนะนําใชคําวา “พระเดชพระคุณลนเกลา”
๓. คําที่พระภิกษุใชเพ็ดทูลตอพระเจาแผนดิน
(๑) แทนคํารับวา “ถวายพระพร”
(๒) แทนตนเองวา “อาตมภาพ” ใชสรรพนามของพระองคทานวา “สมเด็จพระบรม-บพิตร
พระราชสมภารเจา” หรือ “มหาบพิตร” เจานายชัน้ รองลงมาใชทวั่ ไปวา “บพิตร” ใชสรรพนามแทน
ตนเองวา “อาตมภาพ” ใชคํารับวา “ถวายพระพร”
ขอสังเกตบางประการในการใชราชาศัพท
ม.ล.ปย มาลากุล (๒๕๒๗ : ๑๗๙ - ๑๘๒) ไดใหขอสังเกตและรวบรวมการใชราชาศัพทที่ไม
ถูกตองที่พบเห็นกันอยูเสมอไว ดังนี้
๑. “ถวายการตอนรับ” “ถวายความจงรักภักดี” ชอบใชกันมาก คํานี้ผดิ ภาษาไทยมีอยูแลว คือ
“เฝาฯ รับเสด็จ” หรือ “รับเสด็จ” เชน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไปที่ใด มีราษฎรมาชุมนุมหนาแนนก็
ใชวา “ราษฎรมาเฝาฯ รับเสด็จฯ อยางหนาแนน” ความจงรักภักดีเปนของที่ถวายกันไมได เปนสิ่งที่มี
ประจําตน จึงควรใชวา “มีความจงรักภักดี” หรือ “แสดงความจงรักภักดี”
๒. คํากิรยิ าใดทีเ่ ปนราชาศัพทอยูแ ลว เชน เสด็จ, เสวย, ตรัส หามใชคํา “ทรง” นําหนา จะใชทรง
เสวย ทรงเสด็จ ทรงตรัส ไมได แตถาคํากิรยิ านั้นเปนคําไทย เชน ถือ, จับ, วาด เมื่อจะใชเปนราชาศัพทเติม
“ทรง” ขางหนาได เชน ทรงถือ, ทรงจับ, ทรงวาด เปนตน
๓. การใช “พระราช” หรือ “พระ” นําหนา ใหถือหลักวา เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระบรมราชินี ใช “พระราช” นําหนา เชน พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลข แตถาเปน
อวัยวะก็ใชเพียง “พระ” นําหนา เชน พระหัตถ พระกร พระพาหา คํานามที่ไมมีราชาศัพทใหใช “พระ”
นําหนา เปนราชาศัพท เชน พระเกาอี้ เปนตน
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๔. การใชคํา “พระบรม” นําหนานั้น ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชน พระบรมราชา
นุเคราะห พระปรมาภิไธย (พระบรมนามาภิไธย) พระบรมราโชวาท สําหรับสมเด็จพระบรมราชินี ตัดคําวา
“บรม” ออก เชน พระนามาภิไธย พระราโชวาท ถาจะกลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงชื่อ ก็ตองใชวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย
๕. พระราชวงศทที่ รงฐานันดรศักดิ์มีพระนําหนา (พระวรวงศเธอ, พระเจาวรวงศเธอ, พระเจา
บรมวงศเธอ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ) ใช “พระ” นําหนาราชาศัพท เชน พระหัตถ พระกร ถาเปนชั้น
หมอมเจา ไมตองมี “พระ” นําหนา ใชเพียงราชาศัพทเฉยๆ เชน หัตถ กร เปนตน
“พระวรวงศเธอพระองคเจา……….…….ประชวรพระโรคพระหทัย สิน้ พระชนม
พระราชทานน้ําสรงพระศพที่วัด……………..”
“หมอมเจา…………………...ประชวรโรคหทัยถึงชีพติ ักษัย พระราชทานน้ําสรงศพที่
วัด…………..”
๖. เมื่อกลาวถึงแสดงใด ๆ ถวายทอดพระเนตร มักจะใชวา “แสดงหนาพระพักตร” ซึ่งผิด ตอง
ใชวา “แสดงเฉพาะพระพักตร” หรือ “แสดงหนาที่นั่ง”
๗. การกลาวถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน-ี นาถ มัก
ใชกันไมถกู ตอง เชน “พระเจาอยูหัวและพระราชินี” “ในหลวงและราชินี” ใชเชนนี้ไมถูกตอง และ
ไมงดงามอยางยิ่ง การกลาวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหใชวา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว หรือ “พระเจาอยูหัว” และไมควรใชวา “ลนเกลาลนกระหมอม” ซึ่งไมมีความหมายอะไรเลย เมื่อ
จะกลาวขานถึง “สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ” หรือ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” อยาใชคําวา
“พระราชิน”ี หรือ “ราชิน”ี ซึ่งแปลวาพระเจาแผนดินผูห ญิง ถาจะเรียกสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเรียกได
แตอยาเรียกสมเด็จพระนางเจาอลิซาเบธ เพราะพระราชสวามีของพระองคทานมิใชพระมหากษัตริย ถาจะ
พูดลําลองวา “ในหลวง – สมเด็จ” อยางนี้ไมผิด
สําหรับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ ถาขานพระนามสั้น ๆ ใช
ทูนกระหมอมชาย ทูนกระหมอมหญิง หรือทูนกระหมอม ถาจะเรียกพระนามรวมใชวา สมเด็จพระเจาลูก
เธอ ไมใชวา ฟาชาย ฟาหญิง หรือพระเจาลูกยาเธอ พระเจาลูกเธอ การเรียกทูนกระหมอมไมตองใชวา
ทูนกระหมอมฟาชาย ทูนกะหมอมฟาหญิง เพราะคําวา ทูนกระหมอม หมายถึงสมเด็จพระราชโอรส
สมเด็จพระราชธิดา ซึ่งทรงเปนเจาฟาอยูแลว ถาทรงเปนเพียงพระราชโอรส พระราชธิดา เรียกลําลองวา
“เสด็จ” คําวา “เสด็จ” ใชเฉพาะพระราชโอรส พระธิดา ซึ่งเปนพระองคเจาเทานั้น เชน พระเจาบรมวงศเธอ
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พระองคเจาวาปบุษบากรเรียกลําลองวา “เสด็จ” ได แตพระองคเจาที่มิไดทรงเปนพระราชโอรสพระราชธิดา
จะเรียกพระองคทานวา “เสด็จ” ไมได
๘. การเรียกคําแทนพระองคเจา หมอมเจา หมอมราชวงศ หมอมหลวง อยางลําลอง พระองค
เจาใช พระองคชาย-พระองคหญิง, หมอมเจาใช ทานชาย-ทานหญิง, หมอมราชวงศใช คุณชาย-คุณหญิง,
หมอมหลวง ใช คุณ (ทั้งชายและหญิง)
๙. การเรียกราชทินนาม หรือ สมณศักดิ์ ถาเปนทางการใหเรียกตามราชทินนามหรือสมณศักดิ์
นั้น ๆ เชน พระยาอนุรักษราชมณเฑียร ก็เรียก พระยาอนุรกั ษราชมณเฑียร อยาเรียกเจาคุณอนุรักษราช
มณเฑียร พระศาสนโสภณ อยาเรียกวา เจาคุณศาสนโสภณ เวนแตการเรียกลําลอง จะเรียกวาทานเจาคุณหรือ
เจาคุณนัน้ ไมหาม ผูมีบรรดาศักดิ์เปนนาย เชน นายจํานงราชกิจ นายวรการบัญชา อยาเปลี่ยนนายเปนคุณ
เพราะนายเปนราชทินนาม บรรดาศักดิ์นายนี้ไมคุนกัน บางทีก็เขียนแยกเปนนามกับนามสกุล เชน นายจํานง
ราชกิจ อยางนีไ้ มถูก
บรรดาศักดิ์ของผูเปนราชสกุลอีกอยางหนึ่งไมสูคุนกัน คือ บรรดาศักดิ์ “หมอม” เชน หมอม
ทวีวงศถวัลยศักดิ์ หมอมสนิทวงศเสนี หมอมในที่นี้เปนบรรดาศักดิ์ เหมือน พระ พระยา ผูที่มีบรรดาศักดิ์
หมอมไมใชเจา เปนหมอมราชวงศ
๑๐. นางสนองพระโอษฐ นางพระกํานัล ถาไมมีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมราชวงศ หรือ
หมอมหลวง ใชคุณนําหนาชือ่ แตถาเปนหมอมราชวงศ หมอมหลวง ก็ไมตองเปลีย่ นเปนคุณ
๑๑. สุภาพสตรีที่ไดรับพระราชทานราชอิสริยาภรณจลุ จอมเกลา มักจะเขาใจวาตองเรียก
คุณหญิงเสมอ เปนการไมถูกตอง ถาสุภาพสตรีนั้นเปนหมอมราชวงศ หมอมหลวง ก็คงเรียก หมอมราชวงศ
หมอมหลวงตามเดิม เชน หมอมราชวงศเบญจวรรณ จักรพันธ เปนตน ถาสุภาพสตรีไมมีฐานันดรศักดิ์ และ
สมรสแลวเรียกคุณหญิง เชน คุณหญิงกรันฑ สนิทวงศฯ ถายังไมไดสมรสเรียก คุณ เชน คุณเพียร เวชบุล ถา
ไดรับพระราชทานทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ เปนทานผูหญิงถึงแมจะมีฐานันดรศักดิ์เดิมเปนหมอมหลวง หมอม
ราชวงศก็ตาม เชน ทานผูหญิงจงกล กิตติขจร ทานผูหญิงทวีวงศ ถวัลยศักดิ์ (หมอมราชวงศพรพรรณ)
แตถามีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมของพระราชวงศ ไมเรียกเปนทานผูห ญิง คงเรียกตามฐานันดรเดิม เชน
หมอมหลวงสรอยระยายุคล เปนตน
สุภาพสตรีที่สมรสแลวแตไมไดเปนภริยาของพระยาหรือไมไดรับพระราชทานอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา อยาเรียกวา คุณหญิง คงเปน “นาง” หรือเรียกลําลองก็เรียกวาคุณนาย
๑๒. คําที่เปน “คําสั่ง” “คําพูด” “ความดําริ” สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใช “พระบรม
ราชโองการ” “พระราชกระแส” “กระแสพระราชดํารัส” “พระราชดําริ” “กระแสพระราชดําริ” สําหรับ
สมเด็จพระบรมราชินใี ชเชนเดียวกัน เวนแตคําสั่งใชวา “พระราชเสาวนีย” (คํา “พระบรมราชโองการ” นั้น
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ใชเมื่อทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว)
ขอใหระมัดระวังการใชคําวา พระบรมราชโองการหรือ พระราชเสาวนีย สองคํานี้เปนการพูด
ที่เปนคําสั่ง คือ มีผลบังคับ ไมใชเปนการพูดธรรมดา อยางเชนนิสิตกราบบังคมทูลขอใหพูดตองใชคําวา
“ขอพระราชทานพระราชกระแส” หรือ “ขอพระราชทานพระกระแสพระราชดํารัส” ไมใชขอ
พระราชทานพระบรมราชโองการ หรือ พระราชเสาวนีย
๑๓. การใชคํา “ถวาย” ถาสิ่งของนั้นเปนของเล็กใช “ทูลเกลาฯ ถวาย” ถาเปนของใหญใช “นอม
เกลาฯ ถวาย” หรือ “ถวาย” เฉย ๆ
๑๔. คําวา “บอก” มักใชผิดเสมอ คือ ชอบใชวา “กราบถวายบังคมทูล” ที่ถูกตองใชวา “กราบ
บังคมทูล” เชน “กราบบังคมทูลถวายรายงาน” “กราบบังคมทูลรายงานกิจการ”
๑๕. คําวา “ขอบใจ” ถาจะกลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงขอบใจ ก็ใชวา “ทรง
ขอบใจ” หรือ “พระราชทานพระราชกระแสขอบใจ” ไมใช “ขอบพระทัย” เวนแตผูทที่ รงขอบใจนัน้ เปน
พระราชวงศ จึงใช “ขอบพระทัย”
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวพระราชทานกระแสขอบใจประชาชน”
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวมีพระราชดํารัสขอบพระทัย พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยา
ลาภพฤฒิยากร”
๑๖. การใชราชาศัพทตองระมัดระวังในทุกดาน เชน ทูนกระหมอมชายเสด็จรานคา เจาของ
รานถวายหมวก เชนนี้ จะใชถวายพระมาลาไมได เพราะหมวกนั้นยังไมไดเปนของพระองค-ทาน คําวา
ฉลองพระองคระวังอยาใชวา “ทรงฉลองพระองคขาสั้น” เพราะฉลองพระองค คือ เสื้อ หรือคําวาพระภูษา
แปลวา ผานุง อยาใชในกรณีแปลวา ผาคลุม ตองใชวา “ทรงพระสนับเพลา ขาสั้น” “ผาคลุมพระเกศา”
๑๗. คําใหม ๆ ที่ไมมีราชาศัพทโดยเฉพาะ เชน กระเปา เครื่องสําอาง ลิปสติก เซ็ทผม สเปรยผม
เมื่อจะใชใหเปนราชาศัพท คําใดที่เปลี่ยนไดก็เปลี่ยน ที่เปลี่ยนไมไดก็ควรคงรูปศัพทเดิมไว เชน กระเปาทรง
ถือ เครื่องพระสําอาง ลิปสติก ทรงแตงพระเกศา ทรงฉีดพระเกศา ทรงฉีดเสนพระเกศา เปนตน
เรื่องที่มผี ูสงสัยอยูเสมอ คือเมื่อกลาวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อกลาวถึง
พระมหากษัตริยแ ละพระราชวงศตางประเทศ และเมื่อกลาวถึงตัวละครในวรรณคดีที่เปนเจา เชน อิเหนา
จะตองใชราชาศัพทหรือไม ในเรื่องนี้ขอสรุปวาตองใชตามฐานันดรทีแ่ ทจริง เวนแตคําวา “บรม” ใชสําหรับ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระมหากษัตริยแ หงประเทศไทยเทานั้น
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บทที่ 11
ความคิดกับภาษา
อุปสรรคของการคิด หมายถึง การที่ความคิดนั้นหยุดชะงักลงไมดําเนินไปตามกระบวนการ
ทํางานของจิตใจอุปสรรคของการคิด
1.ความอคติ
2.ความเรงรัด
3.ความบกพรองของสภาพทางกายและจิต
4.สภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย
5.ความเหนื่อยลาและความซ้าํ ซากจําเจ
6.การขาดพื้นฐานความรูที่เพียงพอ
บทที่ 12
ภาษากับเหตุผล
โครงสรางของการแสดงเหตุผล
การแสดงเหตุผลประกอบดวย "ตัวเหตุผล" หรือ "ขอสนับสนุน" และ "ขอสรุป"
ภาษาที่ใชในการแสดงเหตุผล
1. การแสดงความสัมพันธระหวางเหตุผลกับขอสรุป โดยใชคําสันธานเชื่อม
- สันธานที่เรียง "เหตุผล" กอน "ขอสรุป" ไดแก จึง , ดังนัน้ ...จึง , เพราะ...ฉะนั้น ,
เพราะ...จึง , เมื่อ ...จึง , โดยที่ ...จึง เปนตน
- สันธานที่เรียง "ขอสรุป" กอน "เหตุผล" ไดแก เพราะวา , โดยเหตุที่ , เพราะ , ดวย เปนตน
2. การเรียบเรียงขอความ โดยวางสวนที่เปนเหตุผล และสวนที่เปนขอสรุปไวใหเหมาะสม โดย
ไมตองใชสันธานเชื่อม ใชกบั ขอความที่ไมหนักจนเกินไป
3. การใชกลุมคํา กลุมคําที่ใชนี้จะบงชีว้ าขอความที่ตามมาเปน เหตุผลหรือขอสรุป
4. การใหเหตุผลหลาย ๆ ขอประกอบกัน เพื่อใหมีน้ําหนักเพิ่มมากขึน้ ในขอสรุปนั้น ๆ
กระบวนการแสดงเหตุผลและการอนุมาน
อนุมาน หมายถึง การใชความคิดเพื่อหาขอสรุปจากหลักหลักทั่วไป หรือหลักเกณฑ หรือ
ขอเท็จจริงที่มอี ยู แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. วิธนี ิรนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย
2. วิธีอุปนัย คือ การแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนรวม วิธีนี้มีขอ สังเกต คือ มีการใชแนว
เทียบเพื่อหาขอสรุป ซึ่งไมจาํ เปนตองเปนจริงอยางแนนอนเชนนัน้ เสมอไป
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การอนุมานโดยพิจารณาสาเหตุผลลัพธ
1. การอนุมานจากสาเหตุไปหาผลลัพธ คือ การพิจารณาเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดโดยใชความรู
ความเขาใจในการพิจารณาวาผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร
2. การอนุมานจากผลลัพธไปหาสาเหตุ คือ การพิจารณาผลลัพธที่เกิดขึ้นจากเหตุการณโดยใช
ความรูความเขาใจในการพิจารณาวาเหตุการณนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
3. การอนุมานจากผลลัพธไปหาผลลัพธ คือการใชความรู ความเขาใจพิจารณาเหตุการณอยางหนึง่
อยางใดวาเปนผลลัพธของสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งกอน แลวจึงพิจารณาตอไปวาสาเหตุนั้นอาจจะกอใหเกิด
ผลลัพธอะไรอีกไดบาง ( ผล-เหตุ-ผล )
บทที่ 13
การโตแยง
การโตแยง คือ การแสดงทรรศนะที่แตกตางกันระหวางบุคคลสองฝาย โดยแตละฝายจะพยายามใช
ขอมูล หลักฐาน เหตุผล รวมทั้งทรรศนะตาง ๆ มาสนับสนุนทรรศนะของตนและคัดคานทรรศนะของอีก
ฝายหนึ่ง
กระบวนการโตแยง
1. การตั้งประเด็นในการโตแยง ประเด็นในการโตแยง คือ จุดสําคัญตาง ๆ ที่นํามาเปนขอโตแยงกัน ใน
การตั้งประเด็นในการโตแยงนั้นขึ้นอยูก ับประเภทของการโตแยง มีดังตอไปนี้
1. การโตแยงเกี่ยวกับขอเสนอเพื่อใหเปลีย่ นแปลงสภาพเดิม ประเด็นสําคัญในการโตแยง มี 3
ประการ คือ สภาพเดิมทีเ่ ปนอยูนั้นมีขอเสียหายหรือไม ขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงสามารถแกไขได
หรือไม และผลที่เกิดขึ้นจากขอเสนอคุมคาหรือไม
2. การโตแยงเกี่ยวกับขอเท็จจริง ประเด็นในการโตแยง มี 2 ประการ คือ ขอเท็จจริงทีอ่ างถึง หรือที่
กลาวถึงนั้นมีสิ่งที่อางอิงจริงแทหรือไม ณ ที่ใด และการตรวจสอบพบวาสิ่งที่อางถึงนั้นมีอยูจ ริง ซึ่งทําได
หรือไม ดวยวิธีใด
3. การโตแยงเกี่ยวกับคุณคา มักจะเกิดขึ้นกับความรูสึกสวนตัว
2. การนิยามคําสําคัญทีอ่ ยูในประเด็นของการโตแยง การนิยาม คือ การกําหนดความหมายคําสําคัญที่อยูใ น
ประเด็นการโตแยง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และสามารถโตแยงกันไดถูกตอง
3. การคนหาและเรียบเรียงขอสนับสนุนทรรศนะของตน
การคนหาขอสนับสนุนทรรศนะของตนศึกษาไดจากการอาน การฟง การสัมภาษณ และการสังเกต
แลวบันทึกเปนหลักฐาน
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4. การชี้ใหเห็นจุดออนของทรรศนะของฝายตรงขาม
1. จุดออนของการนิยามสําคัญในประเด็นของการโตแยง อาจใหคํานิยามที่วกวนบิดเบือน
ความหมาย หรือยากแกการเขาใจของคําสําคัญบางคําในประเด็นการโตแยง
2. จุดออนในดานปริมาณของความถูกตองของขอมูล โดยชี้ใหเห็นวาขอมูลที่อีกฝายเสนอมานั้น
ไมมีน้ําหนักนาเชื่อถือ หรือมีขอผิดพลาด
3. จุดออนของสมมติฐานและวิธีการอนุมาน "สมมติฐาน" หมายถึงหลักทัว่ ไปทีย่ อมรับกัน และ
นําขอสมมติฐานนั้นไปใชโดยวิธีอนุมานเพื่อนําไปเปนขอสรุป
"วิธกี ารอนุมาน" หมายถึง กระบวนการหาขอสรุปจากสมมติฐานที่มีอยูในการโตแยง จะตอง
ชี้ใหเห็นวา สมมติฐานของฝายตรงขามยังไมเปนที่ยอมรับ หรือมีความผิดพลาดอยู
การวินจิ ฉัยเพือ่ การตัดสินขอโตแยง แบงเปน 2 แบบ คือ
1. พิจารณาเฉพาะเนื้อหาสาระทีแ่ ตละฝายนํามาโตแยง เชน การโตวาที การตัดสินของผูพิพากษา
2. วินิจฉัยโดยใชดุลพินิจของตนประกอบการตัดสินใจ เชน การลงมติ การตัดสินใจเลือก
ขอควรระวังในการโตแยง
1. หลีกเลีย่ งการใชอารมณ
2. มีมารยาทในการใชภาษา ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
3. เลือกประเด็นที่โตแยงกันแบบสรางสรรค
บทที่ 14
การแสดงทรรศนะ
ทรรศนะ หมายถึง ความคิดเห็นที่ประกอบดวยเหตุผล ซึ่งจะเปนแนวทางในการใชดุลพินิจในการ
ตัดสินใจเพื่อความสุขุมและรอบคอบ
โครงสรางของการแสดงทรรศนะ
1. ที่มา หมายถึง ตนเหตุที่ทาํ ใหเกิดการแสดงทรรศนะ
2. ขอสนับสนุน หมายถึง เหตุผลทีแ่ สดงขอเท็จจริง หลักการ ทรรศนะหรือมติ ที่ผแู สดงทรรศนะ
ใชสนับสนุน
3. ขอสรุป หมายถึง สารที่ผแู สดงนํามาใหผูอื่นพิจารณาและยอมรับเพือ่ นําไปปฏิบัติ อาจจะเปน
ขอเสนอแนะ ขอสันนิษฐาน ขอวินิจฉัย หรือประเมินคา ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการแสดง
ทรรศนะ
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ประเภทของทรรศนะ
1. ทรรศนะเกีย่ วกับขอเท็จจริง เปนการสันนิษฐาน คาดคะเนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแลววามี
ขอเท็จจริงถูกตองเปนอยางไร
2. ทรรศนะเกีย่ วกับคุณคา หรือคานิยม เปนการประเมินคาวาสิ่งใดดีหรือไมดี มีประโยชนหรือไม
มีประโยชน
3. ทรรศนะเกีย่ วกับนโยบาย เปนการเสนะแนะวาควรทําอะไร อยางไร หรือควรปรับปรุงแกไขสิ่ง
ใด อยางไร
ภาษาที่ใชในการแสดงทรรศนะ
ภาษาที่ใชแสดงทรรศนะ มีกลุมคําหรือคําทีช่ ี้วาเปนการแสดงทรรศนะ เชน เห็นวา , นาจะ , ควร ,
เขาใจวา , ควรจะ , มักจะ หรือใชกลุมคําทีส่ ื่อความหมายไปในทางประเมินคา แสดงความเชื่อมั่น คาดคะเน
ปจจัยที่สงเสริมการแสดงทรรศนะ
1. ปจจัยภายนอก เชน สื่อ , ผูร ับสาร , บรรยากาศแวดลอม , เวลา , สถานที่ , บุคคลอื่น ๆ
2. ปจจัยภายใน เชน ความรูค วามสามารถ , สติปญญา , ประสบการณ , ความเชื่อมั่น , ความพรอม
ทางรางกาย , ทัศนคติ เปนตน
บทที่ 15
การโนมนาวใจ
การโนมนาวใจ หมายถึง การใชความพยายามที่จะเปลีย่ นความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และการระทํา
ของบุคคลดวยกลวิธีที่เหมาะสม อันมีผลทําใหบุคคลนัน้ ยอมรับและยอมเปลีย่ นตามที่ผโู นมนาวใจตองการ
ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยกับการโนมนาวใจ
ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอทัศนคติ
คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมการกระทําตาง ๆ เพื่อใหสนองความตองการของตนเองไดจากแนวทางที่
ถูกเราไดงายทีส่ ุด
กลวิธีการโนมนาวใจ
1. แสดงใหเห็นถึงความนาเชื่อถือของผูโ นมนาวใจ ในดานความรู มีคุณธรรม และมีความ
ปรารถนาดีตอผูอื่น เพื่อใหเกิดความศรัทธา นาเชื่อถือและคลอยตาม
2. ใชเหตุผลหนักแนน ควรแกการยอมรับแทจริง
3. แสดงถึงความรูสึกหรืออารมณรว มกับผูท ี่ตนกําลังโนมนาว
4. ชี้ใหเห็นดานดีและดานเสีย โดยใหโอกาสผูที่ถกู โนมนาวใจไดใชวจิ ารณญาณในการตัดสินใจ
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5. สรางบรรยากาศใหผอนคลายไปในทางสรางความหรรษาแกผรู ับสาร ใชทีเลนทีจริงบาง
6. เราใหเกิดอารมณอยางแรงกลาและอาจคลอยตามผูโ นมนาวใจไดโดยงาย เชน อารมณเวทนา
ความหวาดกลัว
ภาษาที่ใชโนมนาวใจ
1. หลีกเลีย่ งการใชภาษาที่มนี า้ํ เสียงขมขู บีบบังคับ หรือคุกคามความรูสึกของผูอื่น
2. ควรใชน้ําเสียงที่ไพเราะ เสนอแนะ ของรอง วิงวอน เราใจ หรือจูงใจ
3. ไมใชภาษาที่ยืดยาว
สารที่ใชโนมนาวใจ
1. คําเชิญชวน เปนการแนะใหชวยกันทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีจุดประสงคที่เดนชัด
2. โฆษณาสินคาหรือบริการ มักใชถอยคําที่แปลก ๆ ใหม ๆ คุณภาพเกินความเปนจริง
3. โฆษณาชวนเชื่อ เปนการพยายามทีจ่ ะเปลี่ยนความเชือ่ หรือการกระทําของบุคคลจํานวนมากให
เปนไปตามที่ตนตองการ โดยไมคํานึงถึงคุณธรรมและความถูกตอง กลวิธีในการโฆษณาชวนเชื่อ เชน การ
ใชถอยคําหรูหรา การอางบุคคลหรือสถาบัน การอางประโยชนตน และประโยชนสวนใหญ การตราชื่อ
เปนตน
บทที่ 16
การใชถอยคําสํานวนใหมีประสิทธิผลตามหนาที่และความหมาย
คําและสํานวน
ความหมายของถอยคํา แบงออกเปน 2 ประเภทคือ ความหมายเฉพาะของคําและความหมาย
เทียบเคียงกับคําอื่น
1.ความหมายเฉพาะของคํา คือคําๆเดียวอาจจะมีความหมายไดหลายอยาง โดยพิจารณาความหมาย
ตามตัวกับความหมายเชิงอุปมา และความหมายนัยตรงกับความหมายนัยประหวัด
ความหมายตามตัว คือ ความหมายที่ปรากฏตามตัว
ความหมายเชิงอุปมา คือ ความหมายเปรียบเทียบ
ความหมายนัยประหวัด คือ ความหมายของคํา ทําใหเกิดความความรูสึกตางๆทั้งในทางที่
ดีและไมดี
2.ความหมายเทียบเคียงกับคําอื่น แบงออกเปน
1.คําที่มีความหมายเหมือนกันหรือเรียกวา คําไวพจน เชน ศัตรู-อริ-ปฏิปกษ-ดัสกร เปนตน
2.คําที่มีความหมายตรงกันขาม เชน ดํา-ขาว,สูง-ต่ํา, อวน- ผอม เปนตน
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3.คําที่มีความหมายรวมกัน/ใกลเคียงกัน เชน แนนหนา-ชุกชุม ,ตัด-หั่น, ขํา-ขัน เปนตน
4.คําที่มีความหมายแคบกวาง เชน เครือ่ งเขียน มีความหมายกวาง ปากกา,ดินสอ,ไม
บรรทัด มีความหมายแคบ
คําพองรูป
-รูปเหมือน
ออกเสียงตาง ความหมายตาง
คําพองเสียง -เสียงเหมือน รูปตาง
ความหมายตาง
คําพองรูปพองเสียง-รูปเหมือน ออกเสียงเหมือน ความหมายตาง
คําพองความหมาย-รูปตาง
ออกเสียงตาง ความหมายเหมือน
3. ความหมายแฝง คือ ความหมายยอยที่แฝงอยูในความหมายใหญ มักอยูในคํากริยาและวิเศษณ
คําบอกทิศทาง
- ออกขางนอก
บวน
- แยกกัน
เตลิด
- ขึ้นขางบน
แหงน
- ลงขางลาง
อัด
คําแสดงการเคลื่อนไหว
- เคลื่อนทีไ่ ปมา
พลิว้
- เคลื่อนไหวทีละมากๆ กรู
- เคลื่อนจากที่
เขยิบ
คําแสดงความรูสึกทางเสียง
- คําเลียนเสียง
เพลง
- โสตสัมผัส
แวว
- ดัง
อึกทึก
คําที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
- มากขึ้น
พัฒนา
- นอยลง
ถดถอย
วิธกี ารใชถอยคํา
1.การใชคําใหตรงความหมาย
-ใชคําใหความหมายกระชับหรือบริบทชวยใหชัดเจน
- ใชคําที่มิใชความหมายกํากวม
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- ใชคําทีแ่ มนตรงกับความตองการ คําแตละคําจะใชใน ภาพแตกตางกัน
- ใชคําที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคําอื่นใหเหมาะสม
2.การใชคําใหตรงตามความนิยมของผูทใี่ ชภาษาเดียวกัน
3.การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
4.การใชคําไมซ้ําซากหรือรูจกั หลากคํา
5.การใชคําใหเห็นภาพ
การใชสํานวน
สํานวน เปนถอยคําคมคาย สละสลวย มีความหมายลึกซึ้งกวาคําสามัญ เปนคําทีร่ วบรวม ยนยอ
ความหมายของคํายาวๆใหเหลือ2-3คําแตกนิ ใจความ ซึ่งถอยคําสํานวนนี้จะสลับกันหรือตัดทอนไมได จะมี
ความหมายเปนที่เขาใจกันจนแพรหลาย ไมตรงไปตรงมาและครอบคลุมไปถึงสุภาษิต
คําพังเพย
คําพังเพย เปนคํากลาวตอๆกันมา ที่มีความหมายแฝง มีลกั ษณะคลายภาษิต เพื่อเปนขอคิดหรือ
แสดงความคิดเห็นทั่วๆไป หรืออาจเปนการกลาวเปรียบเปรยอะไรบางอยางโดยมิไดมุงเนนการสอนใจ
เชน เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม , ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด เปนตน
ภาษิตหรือสุภาษิต
ภาษิตหรือสุภาษิต หมายถึง ถอยคําที่กลาวแนะนํา สั่งสอน เตือนสติ ดวยหลักความจริง เชน อยู
บานทานอยานิ่งดูดาย ปนวัวปนควายใหลกู ทานเลน, เขาเถื่อนอยาลืมพรา ไดหนาอยาลืมหลัง เปนตน
ลักษณะสํานวนไทย
1. มีเสียงสัมผัสที่คลองจองกัน(หรืออาจไมมีสัมผัสก็ได) เชน
ตนรายปลายดี
พวกมากลากไป
คอขาดบาดตาย
โงเงาเตาตุน
น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา
รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ
สํานวนที่ไมมีเสียงสัมผัส เชน
ไกโห
งามหนา
ชิมลาง
ควันหลง
กาคาบพริก
ดาบสองคม
กิ่งทองใบหยก
กินปูนรอนทอง
ดินพอกหางหมู
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2. เปนกลุมคําที่เรียงกันตัง้ แต 2 คําถึง 12 คํา
3. เปนประโยคทีม่ ีใจความเดียว หรือถามีมากกวาหนึ่งใจความมักเปนเหตุเปนผลกันหรือมัก
สนับสนุนกัน
บทที่ 17
สํานวน คําพังเพย สุภาษิต
๑. กลุมคําวา “เบี้ย”
¾ พูดไปสองไปเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
 ถาพูดไปแลวไมมีประโยชนก็นิ่งเสียดีกวา
¾ แจงสี่เบี้ย
 แจกแจงอยางละเอียด
¾ สิบเบี้ยใกลมือ
 สิ่งใดอยูใกลมอื ก็ควรควาเอาไวกอน
¾ เก็บเบี้ยใตถุนราน
 ทํางานชนิดทีไ่ ดเงินเล็กนอยก็เอา
¾ เบี้ยหัวแตก
 เงินที่ไดกระจัดกระจายไมเปนกอบเปนกํา
¾ เบี้ยนอยหอยนอย
 มีเงินนอย
¾ เบี้ยบายรายทาง
 เงินที่เสียไประหวางการติดตอธุระการงาน
๒. กลุมสองใจ
¾ รักพีเ่ สียดายนอง
 ลังเลใจ, ตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกอยางไหนดี
¾ จับปลาสองมือ
 โลภ ทํานองรับงานไวหลายฝาย แตทําอะไรไมทนั สักอยาง
¾ เหยียบเรือสองแคม
 หวังผลประโยชนทั้งสองฝาย ทําทีเขาดวยทั้งสองฝาย
¾ ตีสองหนา / ตีหลายหนา
 ตลบตะแลง, กลับกลอก, ทําใหทั้งสองฝายเขาใจผิดวาเปนพวกตน
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¾ นกสองหัว / หมาสองราง
 คนที่ทําตัวฝกใฝเขาดวยทั้งสองฝายที่ไมเปนมิตรกัน โดยหวังประโยชนเพื่อตน
¾ สองฝกสองฝาย
 แปลเหมือน “นกสองหัว” แตในพจนานุกรมยกตัวอยางเกี่ยวกับเรื่องบานเมือง เชน ประเทศ
เล็กที่ชว ยตัวเองไมได มักตองทําตัวสองฝกสองฝายกับประเทศใหญเพื่อความอยูร อดของตน
(ฝกฝาย เปนคําซอน แปลวา พวก, ขาง, เขาพวก, เขาขาง)
๓. กลุมไมดกู าลเทศะ
¾ เอามะพราวหาวไปขายสวน
 แสดงความรูหรืออวดรูก ับผูท ี่รูเรื่องดีกวา
¾ สอนหนังสือสังฆราช (บอกหนังสือสังฆราช)
 สอนสิ่งที่เขารูด ีอยูแลว
¾ สอนจระเขวายน้ํา
 สอนสิ่งที่เขารูด ีหรือที่เขาถนัดอยูแลว
¾ เปดประชันไก
 ผูท่มี ีความรูความสามารถนอย แตอวดแสดงแขงกับผูที่มคี วามรูความสามารถสูง
๔. กลุม “กินกงสี”
¾ อัฐยายซื้อขนมยาย
 ๑) เอาทรัพยจากผูปกครองหญิงที่จะขอแตงงานดวย มอบใหเปนสินสอดของหมั้นแกผ-ู
ปกครองหญิงนั้นโดยสมรูกนั
 ๒) การเอาทรัพยจากผูใ ดผูห นึ่งซื้อหรือแลกสิ่งของมีคาของผูนั้น
¾ เนื้อเตายําเตา
 นําเอาทรัพยสนิ สวนที่เปนกําไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนตอไปโดยไมตองใชทุนเดิม
๕. กลุมบานแตกและสาแหรก
¾ รองเสียงบานแตก
 รองเสียงดังลัน่ (ไมตองเติมวา “รองเสียงบานแตกสาแหรกขาด”)
¾ บานแตกสาแหรกขาด
 ลักษณะหรืออาการที่ครอบครัวหรือบานเมืองเกิดเหตุการณอยางรายแรง ถึงทําใหตองกระจัด
กระจายพลัดพรากจากกัน
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¾ บานแตกสาแหรกขาด
 ลักษณะหรืออาการที่ครอบครัวหรือบานเมืองเกิดเหตุการณอยางรายแรง ถึงทําใหตองกระจัด
กระจายพลัดพรากจากกัน
¾ ผูดแี ปดสาแหรก
 ญาติที่สืบสายกันเปนชัน้ ๆ ตั้งแตตนวงศสกุล คือบิดามารดาของปูและยา ๔ บิดามารดาของ
ตาและยาย ๔ รวมเปน ๘ โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกราย เอาอยางผูดี
๖. กลุมไมประมาณตน
¾ เอาไมซีกงัดไมซุง
 คัดคานผูใ หญ ผูมฐี านะสูงกวา หรือผูมอี ํานาจมากกวา ยอมไมสําเร็จ และอาจไดรับผลราย
แกตวั อีกดวย (เนนความมีกาํ ลังหรือบารมีนอย)
¾ น้ํานอยแพไฟ
 ฝายขางนอยยอมแพฝายขางมาก (เนนความมีจํานวนคนนอย)
¾ เห็นชางขี้ขี้ตามชาง (เห็นเขาขึ้นคามหาน เอามือประสานกัน)
 ทําเลียนแบบคนใหญคนโต หรือคนมั่งมีทั้ง ๆ ที่ตนไมมกี ําลังทรัพยหรือความสามารถพอ
๗. กลุมหมดตัว
¾ สิ้นเนื้อประดาตัว
 ตกทุกขไดยาก หมดสิ้นทรัพยสมบัติ เพราะเลนการพนันหรือถูกโกง
¾ สิ้นไรไมตอก
 ยากไร, ขัดสนถึงขีดสุด, ไมมีทรัพยสมบัติติดตัว
๘. กลุมเกี่ยวกับโอกาส
¾ น้ําขึ้นใหรีบตัก
 มีโอกาสดีควรรีบทํา
¾ ตื่นแตดกึ สึกแตหนุม
 เรงรัดการทํางานใหเหมาะสมแกวยั และเวลา
¾ รวบหัวรวบหาง
 รวบรัดใหสั้น, ทําใหเสร็จโดยเร็ว, ฉวยโอกาสเมื่อมีชองทาง
¾ กวาถั่วจะสุก งาก็ไหม
 ลักษณะของการทํางานที่มีความลังเลใจ ทําใหแกปญ
 หาไดไมทันทวงที เมื่อไดอยางหนึ่ง แต
ตองเสียอีกอยางหนึ่งไป
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¾ ชา ๆ ไดพราเลมงาม
 คอย ๆ คิดคอย ๆ ทําแลวจะสําเร็จผล
¾ ชาเปนการ นานเปนคุณ
 คอย ๆ คิดคอย ๆ ทําดีกวาดวนทํา
¾ สิบเบี้ยใกลมือ
 ของหรือประโยชนที่ควรได (แมจะนอยนิดหรือไมเลอเลิศ) ก็เอาไวกอน
๙. กลุมฝายตรงขาม
¾ หนามยอกอก
 คนหรือเหตุการณที่ทําใหรูสกึ เหมือนมีอะไรมาทิ่งแทงอยูใ นอกตลอดเวลา
¾ หอกขางแคร
 คนใกลชิดที่อาจคิดรายขึ้นมาเมื่อไรก็ได มักใชแกลกู เลี้ยงที่ติดมากับพอหรือแม, ศัตรูที่อยูขาง
ตัว
๑๐. กลุมฟุมเฟอยโดยใชเหตุ
¾ ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
 ๑) ลงทุนไปโดยไดผลประโยชนไมคุมทุน
๒) ใชจายทรัพยในทางที่ไมเกิดประโยชน
๓) เสียทรัพยไปโดยไมไดรับประโยชนอะไร
¾ ขี่ชางจับตั๊กแตน
 ๑) ลงทุนมากแตไดผลนิดหนอย
๒) เรื่องเล็กทําใหเปนเรื่องใหญ ทําใหไดผลไมคุม
¾ เกี่ยวแฝกมุงปา
 ทําอะไรเกินกําลังความสามารถของตัว
¾ ฆาชางเอางา
 ทําลายสิ่งที่ใหญโต เพื่อใหไดของสําคัญเพียงเล็กนอยมาเปนประโยชนของตน โดยไมคิดวาที่
ทําลงไปนัน้ เปนการสมควรหรือไม
¾ กระเชอกนรัว่
 สุรุยสุรา ย, ไมรูจกั เก็บหอมรอมริบ, ขาดการประหยัด
¾ จับเสือมือเปลา
 แสวงหาประโยชนโดยตัวเองไมตองลงทุน
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¾ ชุบมือเปบ
 ฉวยประโยชนจากคนอื่นโดยไมไดลงทุนลงแรง
¾ ฆาควายเสียดายพริก
 เตือนใหรวู า ทําการใหญไมควรตระหนี่
๑๑. กลุมรับเคราะห
¾ แพะรับบาป
 คนที่รับเคราะหกรรมแทนผูอื่นที่ทํากรรมนั้น (ตอใหอยูไกลแคไหนก็รับเคราะหได)
¾ หนังหนาไฟ
 ผูไดรับความเดือดรอนกอนผูอื่น เชน ลูกทําความผิดมา พอแมก็ตองเปนหนังหนาไฟ
¾ กระโถนทองพระโรง
 ผูที่ใคร ๆ ก็ใชไดหรือผูที่ใคร ๆ ก็พากันรุมใชอยูคนเดียว
¾ ปลาติดหลังแห (ปลาติดรางแห)
 คนที่พลอยไดรับเคราะหกรรมรวมกับผูอื่นทั้ง ๆ ที่ไมไดมีสวนพัวพันดวย
¾ พลอยฟาพลอยฝน
 ไมไดเกีย่ วของก็เปนตามไปดวย
¾ ตกกระไดพลอยโจน
 จําเปนที่จะตองยอมเขาไปเกีย่ วของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อไมมีทางเลีย่ ง
๑๒. กลุมเกีย่ วกับการขู ประชด
¾ เขียนเสือใหววั กลัว
 ทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหอีกฝายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม (เนนเกี่ยวกับการขู)
¾ เชือดไกใหลิงดู
 ทําโทษคนหนึ่งใหอีกคนหนึ่งกลัว (เนนการขูที่ตองมีการทําโทษหรือฆา)
¾ ตีวัวกระทดคราด
 โกรธคนหนึ่งแตทําอะไรไมได ไพลไปรังควานอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวของและตนสามารถทําได
(เนนเกี่ยวกับการประชด)
¾ หุงขาวประชดหมา ปงปลาประชดแมว
 ทําประชดหรือแดกดัน ซึ่งรังแตจะเสียประโยชน
๑๓. กลุมทําอะไรลวก ๆ
¾ สุกเอาเผากิน
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 ทําลวก ๆ , ทําพอเสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ เพราะไมมีเวลาพอ คลายกับสํานวนวา “ขอไปที”
(ไมเกีย่ วกับนิสัยหรือการอําพราง)
¾ ผักชีโรยหนา
 การกระทําสิ่งใดเพียงเล็กนอยเปนการฉาบหนา เพื่อจะลวงใหเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางเรียบ-รอย
สมบูรณ
¾ ขายผาเอาหนารอด
 ๑) ยอมเสียสละแมแตของจําเปนที่ตนมีอยู เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว
๒) ทําใหสําเร็จลุลว งไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว
¾ จับแพะชนแกะ
 ทําอยางขอไปที ไมไดอยางนี้ก็เอาอยางนัน้ เขาแทนที่เพือ่ ใหลุลว งไป
¾ ผักตมขนมยํา
 ผสมผเสปนเปกันยุง
¾ ปดสวะ
 ทําอยางขอไปที
¾ มือหางตีนหาง
 มีความหมายเนนเกีย่ วกับนิสัยที่สุรุยสุรา ย สะเพรา เลินเลอ ทําลวก ๆ ไมระมัดระวัง
¾ หัวมังกุทายมังกร
 ไมเขากัน, ไมกลมกลืนกัน, มาหลายแบบอยางปนเปกัน
๑๔. กลุมจับโนนชนนี่
¾ จับพลัดจับผลู
 จับผิด ๆ ถูก ๆ , บังเอิญเปนไปโดยไมตั้งใจ
¾ ผิดฝาผิดตัว
 ไมเขาชุดกัน ไมเขาคูกัน
๑๕. กลุมคิดรอบคอบ
¾ คิดสะระตะ
 คิดถึงผลดีผลเสีย
¾ คิดหนาคิดหลัง
 ตรึกตรองอยางรอบคอบ
¾ ดีดลูกคิดรางแกว
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 คิดถึงผลกําไรที่จะไดทางเดียว
¾ บวกลบคูณหาร
 คิดถึงผลกําไรขาดทุนอยางรอบคอบ
๑๖. กลุมทําเปนไมสนใจ
¾ ทองไมรรู อน
 ไมรูสึกเดือดรอนหรือยินดียนิ ราย
¾ ทําหูทวนลม
 แสรงทําเปนไมไดยิน
๑๗. กลุมยากเย็นแสนเข็ญ
¾ งมเข็มในมหาสมุทร
 คนหาสิ่งที่ยากจะคนหาได, ทํากิจที่สําเร็จไดยาก
¾ เข็นครกขึน้ ภูเขา
 ทํางานที่ยากลําบากอยางยิ่งโดยใชความเพียรพยายามและอดทนอยางมากหรือบางทีกเ็ กินกําลัง
ความสามารถหรือสติปญญาของตน
¾ ฝนทั่งใหเปนเข็ม
 เพียรพยายามสุดความสามารถจนกวาจะสําเร็จผล
๑๘. กลุมเกี่ยวกับน้าํ
¾ น้ําซึมบอทราย
 หามาไดเรื่อย ๆ , ของที่คอย ๆ เกิดอยูเสมอไมขาด
¾ น้ําลอดใตทราย
 ทําอยางลีล้ ับ ไมมีใครเห็น เชน สายลับ จารชน
๑๙. กลุมไมหวังดี
¾ ปากหวานกนเปรี้ยว
 พูดจาออนหวาน แตไมจริงใจ
¾ ปากปราศรัย น้ําใจเชือดคอ
 พูดดีแตใจคิดราย
¾ ปากอยางใจอยาง
 ปากพูดอยาง แตใจคิดอยาง (สํานวนนี้ใชเปนกลาง ๆ ไดวา ปากกับใจไมตรงกัน โดยไมเนน
เรื่องไมหวังดี ไมจริงใจ)
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¾ ปากวาตาขยิบ
 ๑) พูดอยางหนึ่งแตทําอีกอยางหนึ่ง
๒) ปากกับใจไมตรงกัน
¾ หนาเนื้อใจเสือ
 มีหนาตาแสดงความเมตตา แตใจโหดเหี้ยม
¾ มือถือสาก ปากถือศีล
 มักแสดงตัววาเปนคนมีศีลมีธรรม แตกลับประพฤติชวั่
¾ ปากวามือถึง
 พอพูดก็ทําเลย
๒๐. กลุมแสหาเรื่องเดือดรอน
¾ แกวงเทาหาเสี้ยน
 รนหาเรื่องเดือดรอน ทํานองหาเรื่องทําใหผูอื่นขัดเคืองโดยใชเหตุ เชน นินทาหัวหนาให
หัวหนาไดยิน
¾ เอามือซุกหีบ
 หาเรื่องเดือดรอนหรือความลําบากใสตวั โดยใชที่
¾ หาเหาใสหัว
 รนหาเรื่องเดือดรอนมาใสตน ทํานองหาภาระใหตองกังวลใจ
๒๑. กลุมรอนตัว
¾ วัวสันหลังหวะ (วัวสันหลังขาด)
 คนที่มีความผิดติดตัวทําใหมีความหวาดระแวง
¾ กินปูนรอนทอง
 ทําอาการมีพริ ธุ ขึ้นเอง, แสดงอาการเดือดรอนขึ้นเอง
๒๒. กลุมเรือ่ งงาย ๆ
¾ หญาปากคอก
 สะดวก งาย ไมมีอะไรยุงยาก
¾ เสนผมบังภูเขา
 เรื่องงาย ๆ แตคิดไมออกเหมือนมีอะไรมาบังอยู
¾ ใกลเกลือกินดาง
 ๑) มองขามหรือไมรูคาของดีที่อยูใกลตวั ซึ่งจะเปนประโยชนแกตน กลับไปแสวงหาสิ่ง
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อื่นที่ดอยกวา
๒) อยูใกลผูใหญ แตกลับไมไดดี
๒๓. กลุมจับจด เหยาะแหยะ
¾ เหยียบขี้ไกไมฝอ
 หยิบหยง, ทําอะไรไมจริงจัง, ไมเอาการเอางาน
¾ สนิมสรอย
 หนักไมเอาเบาไมสู, บอบบาง
๒๔. กลุมรายพอ ๆ กัน
¾ ขนมพอสมน้ํายา
 พอดีกัน จะวาขางไหนดีกวากันไมได
¾ ขมิ้นกับปูน
 ชอบวิวาทกันอยูเสมอ เมื่ออยูใกลกนั , ไมถูกกัน
¾ ไมเบื่อไมเมา
 ขัดกันตะพืด เพราะใจโกรธกันมากอน (สํานวนนี้ไมเนนเรื่องการทะเลาะวิวาทกัน)
¾ ขิงก็รา ขาก็แรง
 ตางก็จัดจานพอ ๆ กัน, ตางก็มีอารมณรอนพอ ๆ กัน, ตางไมยอมลดละกัน
¾ ลิ้นกับฟน
 การกระทบกันบางแตไมรนุ แรงของคนที่ใกลชดิ กัน เชน ระหวางสามีภรรยาหรือคนที่ทํางาน
รวมกัน
¾ ฝนตกขี้หมูไหล (คนจัญไรมาพบกัน)
 พลอยเหลวไหลไปดวยกัน
๒๕. กลุม “ไมถูกกัน”
¾ ไมลงโบสถ / ไมกินเกลียว
 เขากันไมได (เชน นิสัยใจคอ อัธยาศัยไมตองกัน)
¾ ปนเกลียว
 มีความเห็นไมลงรอยกัน, ขัดแยงกัน, แตกพวกหรือไมถูกกัน
¾ ศรศิลปไมกนิ กัน
 ไมถูกกัน, ไมลงรอยกัน, ไมชอบหนากัน เชน พีน่ องคูน ี้ศรศิลปไมกนิ กัน เจอหนากันเมื่อใด
ตองทะเลาะกันเมื่อนั้น
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¾ ถูกเสน
 เขากันได, ชอบพอกัน, ถูกอกถูกใจ
¾ เปนปเปนขลุย
 ถูกคอกัน, เขากันไดดี เชนพูดเขากันเปนปเปนขลุย
¾ ชี้นกเปนนก ชี้ไมเปนไม
 ไมวาผูมีอํานาจจะวาอยางใด ผูนอยก็ตองคลอยตามไปอยางนั้น เพราะกลัวหรือประจบ
¾ ลูกขุนพลอยพยัก
 ผูท่คี อยวาตามหรือเห็นดวยกับผูใหญเปนเชิงสอพลอประจบ
๒๖. กลุมพฤติกรรมทีแ่ ตทางเสีย
¾ เอาทองไปรูก ระเบื้อง / เอาพิมเสนไปแลกเกลือ / เอาเนือ้ ไปแลกหนัง
 โตตอบหรือทะเลาะกับคนพาล หรือคนทีม่ ีฐานะต่ํากวา เปนการไมสมควร
¾ เอาไมสั้นไปรันขี้
 โตตอบหรือทะเลาะกับคนพาล มีแตทางเสีย
¾ คบเด็กสรางบาน
 ทําอะไรกับเด็กยอมไมเปนผล
¾ เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อชาง
 เอาทรัพยหรือสิ่งของจากคนที่มีนอยไปใหแกผูที่มีมากกวา
๒๗. กลุมหยิ่ง จองหอง
¾ กิ้งกาไดทอง
 เยอหยิ่งเพราะไดดีหรือมีทรัพยขึ้นเล็กนอย
¾ คางคกขึ้นวอ แมงปอใสตุงติง้
 คนที่มีฐานะต่าํ ตอย พอไดดบิ ไดดีก็มกั แสดงกิริยาอวดดีลืมตัว
¾ จองหองพองขน
 เยอหยิ่งลบหลูผ ูมีคุณ
๒๘. กลุมวาดวยพระวาดวยชี
¾ ชั่วชางชีดีชางสงฆ
 ปลอยไปตามเรื่องตามราว ไมเอาเปนธุระ (มักใชแกพระสงฆ)
¾ วันพระไมไดมีหนเดียว
 วันหนายังมีโอกาสอีก (มักใชพูดเปนเชิงอาฆาต ประมาณวาความแคนนี้ฝากไวกอน)
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¾ ชายสามโบสถ
 ผูที่บวชแลวสึกถึง ๓ หน (ใชพูดเปนเชิงตําหนิวาเปนคนที่ไมนาคบ)
¾ แพเปนพระ ชนะเปนมาร
 การยอมแพทําใหเรื่องสงบ การไมยอมแพทําใหเรื่องไมสงบ
๒๙. กลุมรังแกคนไมมีทางสู
¾ ตอนหมูเขาเลา
 บังคับคนที่ไมมีทางสู
¾ ปดประตูตีแมว
 รังแกคนไมมที างสูและไมมที างหนีรอดไปได
๓๐. กลุม เบียดบัง
¾ รีดเลือดกับปู
 เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผูที่ไมมีจะให
¾ หาเศษหาเลย
 ๑) หาประโยชนเล็ก ๆ นอย ๆ
๒) เบียดบังเอาสวนที่เหลือเล็ก ๆ นอย ๆ ไว เชน แมครัวมักหาเศษหาเลยจากเงินที่นายมอบ
ใหไปจายตลาด
๓) ใชในทางชูสาว ประมาณวาแตงงานแลว ยังดอดไปหาเศษหาเลย (กินน้ําพริกถวยอื่น)
นอกบาน
๓๑. กลุมตัดความสัมพันธ
¾ ตัดเชือก
 ตัดความสัมพันธไมยอมใหความชวยเหลืออีกตอไป
¾ ตัดญาติขาดมิตร
 ตัดขาดจากกัน
¾ ตัดเปนตัดตาย
 ตัดขาดจากกันอยางเด็ดขาด
¾ เด็ดบัวไมไวใย
 ตัดขาด ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด
¾ ตัดหางปลอยวัด
 ตัดขาดไมเกี่ยวของ ไมเอาเปนธุระอีกตอไป
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¾ บอกศาลา
 ประกาศไมรับผิดชอบ หรือตัดขาดไมใหความอุปการะเลี้ยงดูอีกตอไป
¾ คว่ําบาตร
 ไมยอมคบคาสมาคมดวย
(แตเดิมหมายถึงสังฆกรรมที่พระสงฆประกาศลงโทษคฤหัสถผู
ประทุษรายตอศาสนาดวยการไมคบ ไมรบั บิณฑบาต เปนตน)
¾ ฆาไมตาย ขายไมขาด
 ตัดไมขาด (มักใชแกพอแมที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอยางไรก็ตัดไมขาด)
๓๒. กลุมวาดวย “เสือ”
¾ เสือซอนเล็บ
 ๑) ผูที่มีความเกงกลาสามารถแตไมยอมแสดงออกมาใหปรากฏ
๒) ผูที่มีเลหกลอยูใ นใจ
๓) ผูเก็บความรูสึกไวไดดี
¾ เสือเฒาจําศีล
 คนที่มีทาทีสงบเสงี่ยม แตมีเลหเหลี่ยมมาก
¾ เสือนอนกิน
 คนที่ไดรับผลประโยชนหรือผลกําไร โดยไมตองลงทุนลงแรง
¾ เสือลากหาง
 ๑) คนที่ทําทาทีเปนเซื่องซึม เปนกลอุบายใหผูอื่นตายใจ แลวเขาทําการอยางใดอยางหนึ่ง
โดยไมทันใหรูตัว
๒) คนที่ทําอยางเสือลากหาง เพื่อขูใหกลัว
๓๓. กลุมสอนใจเตือนสติ
¾ เขาเถื่อนอยาลืมพรา
 สอนใหมีสติอยาประมาท เชนเดียวกับเวลาเขาปาจะตองหามีดติดตัวไปดวย
¾ กินน้ําไมเผื่อแลง
 สอนใหรูจักคิดถึงวันขางหนา ไมใชมีอะไร แคไหนก็ใชหมดทันที
¾ จับงูขางหาง
 สอนอยาทําสิ่งที่เสี่ยงตออันตราย
¾ ชิงสุกกอนหาม
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 สอนหรือเตือนสติวาอยาทําสิ่งที่ยังไมสมควรแกวัยหรือยังไมถงึ เวลาโดยเฉพาะเรื่องการ
ลักลอบไดเสียกันกอนแตงงาน
¾ ดูตามาตาเรือ
 เตือนใหรจู ักพิจารณาใหรอบคอบ (มักใชในความปฏิเสธ)
๓๔. กลุมเกีย่ วกับการพูด
¾ ชักใบใหเรือเสีย
 พูดหรือทําขวาง ๆ ใหการสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป
¾ ชักแมน้ําทั้งหา
 พูดจาหวานลอมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่งทีป่ ระสงค
¾ น้ํารอนปลาเปน น้ําเย็นปลาตาย
 คําพูดที่ตรงไปตรงมาแบบขวานผาซาก อาจไมถกู ใจผูฟ ง แตไมเปนพิษเปนภัย ขณะที่คําพูด
ไพเราะออนหวานซึ่งถูกใจผูฟ ง แตอาจเปนโทษเปนภัยได
¾ เอาน้ําเย็นเขาลูบ
 ใชคําพูดออนหวานหวานลอม
¾ ปากเปยกปากแฉะ
 เรียกการวากลาวตักเตือนซ้ําแลวซ้ําเลาก็ยังไมไดผลตามที่มุงหมาย
¾ ไปไหนมา สามวาสองศอก
 ถามอยางหนึ่งตอบไปอีกอยางหนึ่ง
¾ ไปอยางน้ําขุน ๆ
 พูดเขาตัวหลบเลี่ยงไปอยางขาง ๆ คู ๆ
๓๕. กลุมคําวา “กิน”
¾ กินน้ําเห็นปลิง
 รูสึกตะขิดตะขวงใจเหมือนจะกินน้ําเห็นปลิงอยูใ นน้ําก็กินไมลง
¾ กินบานกินเมือง
 เปนเจาเมือง (แตถา “นอนกินบานกินเมือง” ใชประชดวานอนตื่นสายดวยความเกียจ-คราน)
¾ กินเศษกินเลย
 กินกําไร, ยักเอาเพียงบางสวนที่มีจํานวนเล็กนอยไว, ยักเอาสวนที่เหลือไวเปนของตน, เอา
เพียงบางสวนไวเปนของตน
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๓๖. กลุมวาดวยมารยาท
¾ มาดีดกะโหลก
 มีกิรยิ ากระโดดกระเดกลุกลนหรือไมเรียบรอย (มักใชแกผูหญิง)
¾ กระดางลาง
 มรรยาทหยาบ
๓๗. กลุมคําวา “หา”
¾ หาตัวจับยาก
 เกงมาก, หาคนเทียบเทาไดยาก
¾ หาทํายายาก
 หากไดยากเพราะไมคอยมี ทํานองเดียวกับสมุนไพรบางอยางในที่บางแหงหาไดยากมาก
๓๘. กลุมหายตัว
¾ หายเขากลีบเมฆ
 หายลับไปไมไดพบอีก
¾ หายวับไปกับตา
 หายไปอยางฉับไวตอหนาตอตา
๓๙. กลุมตีงู
¾ ตีงูใหกากิน
 ทําสิ่งใด ๆ ไวแลว แตผลไปตกแกผูอื่น, ทําสิ่งที่ตนควรจะไดรับประโยชน แตกลับไมได
¾ ตีงูใหหลังหัก
 กระทําการสิ่งใดแกศัตรูโดยไมเด็ดขาดจริงจัง ยอมจะไดรับผลรายในภายหลัง
๔๐. กลุมวาดวยบรรดาสาวแกแมมาย
¾ แตงเถาตาย
 หญิงมายที่มีอายุมาก
¾ ไกแกแมปลาชอน
 หญิงคอนขางมีอายุที่มีมารยาและเลหเหลี่ยมมาก และมีกริ ิยาจัดจาน
¾ กระดังงานลนไฟ
 หญิงที่เคยแตงงานหรือผานผูช ายมาแลว ยอมรูจ ักชั้นเชิงทางปรนนิบัติเอาอกเอาใจผูชายได
ดีกวาหยิงทีย่ ังไมเคยแตงงาน
¾ เสนหปลายจวัก
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 เสนหที่เกิดจากฝมือปรุงอาหารใหโอชารส (สํานวนนี้ใชสอนผูหญิงในเรื่องการครองเรือน
ใหรูจักผูกใจสามีดวยฝมือการทําครัว ปรนนิบัติใหถูกใจ)
นอกจากนี้ ขอแถมสํานวนที่คิดวานักเรียนควรจะไดรูไว เผือ่ ขอสอบจะนํามาถาม ¾
๑) ไมหลักปกเลน
¾ โลเล, ไมแนนอน (ใชเปรียบกับผูใหญทเี่ อาเปนที่พึ่งไมได)
ไมใกลฝง
¾ แกใกลจะตาย
ไมลมเงาหาย / นกไรไมโหด ¾ คนที่เคยมีวาสนาเมื่อตกต่ําลง ผูที่มาพึ่งบารมีก็หายหนาไป
๒) ลูบหนาปะจมูก
¾ ทําอะไรเด็ดขาดจริงจังไปไมได เพราะเกรงจะไปกระทบ
กระเทือนพวกพอง
๓) พราคัด (งัด)
¾ ปากไมออก นิ่ง ไมคอยพูด ไมชางพูด
ดอกพิกลุ รวง
¾ เรียกอาการทีน่ ิ่งไมพูด วากลัวดอกพิกุลจะรวง
๔) มะพราวตืน่ ดก ยาจกตื่นมี ¾ เหอหรือตื่นเตนในสิ่งที่ตนไมเคยมี ไมเคยไดจนเกินพอดี
๕) ถี่ลอดตาชาง หางลอดตาเล็น¾ ๑) ดูเหมือนรอบคอบถี่ถว น แตไมรอบคอบถี่ถว นจริง
๒) ประหยัดในสิ่งที่ไมควรประหยัด ไมประหยัดในสิง่ ที่
ควรประหยัด
๖) งูกินหาง
¾ เกี่ยวโยงกันไปเปนทอด ๆ
๗) เงื้องาราคาแพง
¾ จะทําอะไรก็ไมกลาตัดสินใจทําลงไป ดีแตทําทาหรือวางทา
วาจะทําเทานัน้ (งา เปนคําไทยโบราณ แปลวา เบื้อ ใน
วรรณคดีมักใชเปนคําเดีย่ ว เชน เลียงผางาเทาโผน เปนตน)
๘) ชี้ตาไมกระพริบ
¾ ดื้อมาก, สูสายตาไมยอมแพ
๙) ตักน้ํารดหัวตอ
¾ แนะนําพร่ําสอนเทาไรก็ไมไดผล เชน น้าํ รดหัวสาก สอน
เด็กปากมาก เลี้ยงลูกใจแข็ง (ไมใชเกี่ยวแกสติปญญาของ
เด็ก)
๑๐) เตี้ยอุมคอม
¾ คนที่มีฐานะต่าํ ตอยหรือยากจน แตรับภาระเลีย้ งดูคนที่มี
ฐานะเชนตนอีก
๑๑) ปลูกเรือนครอมตอ
¾ กระทําสิ่งซึ่งลวงล้ํา กาวกายหรือทับสิทธิของผูอื่น จะโดยรู
เทาถึงการณหรือไมก็ตาม
๑๒) ตนรายปลายดี
¾ ตอนแรกประพฤติตวั ไมดี แตภายหลังกลับสํานึกตัวไดแลว
ประพฤติดีตลอดไป, ตอนตนไมดีไปดีเอาตอนหลัง
ทาดีทีเหลว
¾ มีทาทางดี แตทําอะไรไมไดเรื่อง
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๑๓) ปลาตําน้ําตัวโต
¾
๑๔) พบไมงาม เมือ่ ยามขวานบิน่ ¾
๑๕) เอาปูนหมายหัว
¾

๑๖) ขวางงูไมพนคอ
ถมน้ําลายรดฟา
๑๗) ตักบาตรอยาถามพระ
๑๘) ปล้ําผีลกุ ปลุกผีนั่ง
๑๙) ไมงามกระรอกเจาะ
๒๐) เถรตรง

¾
¾
¾
¾
¾
¾

เถรสองบาตร

¾

สิ่งที่เสียหรือสูญหายไป มักดูมีคามากเกินความเปนจริง
พบหญิงสาวทีต่ องใจเมื่อแก
๑) ผูกอาฆาตไว
๒) คาดโทษไว
๓) เชื่อแนวาจะเปนไปตามที่คาดหมายไว
๔) ประมาทหนาวาไมมีทางจะเอาดีได
ทําอะไรแลวผลรายกลับมาสูต ัวเอง
ประทุษรายตอสิ่งที่สูงกวาตน ตัวเองยอมไดรับผลราย
จะใหอะไรแกผูที่เต็มใจรับอยูแลว ไมควรถาม
พยายามทําใหมีเรื่องมีราวขึน้ มา
หญิงสวยมักไมบริสุทธิ์
ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไมมีไหวพริบ, ไมรูจกั ผอนผันสั้น
ยาว, ไมรจู ักผอนหนักผอนเบา
คนที่ทําอะไรตามเขา ทั้ง ๆ ที่ไมรูเรื่องรูร าว

เรื่องที่ตองระวังเปนพิเศษอีกเรื่อง นักเรียนอยาจําสํานวนผิด หรือเขียนสํานวนผิด สวนใหญเปน
สํานวนที่คนทัว่ ไปใชกันผิด ๆ มาโดยตลอด ยกตัวอยางใหดู ดังนี้

ถูก
หัวมังกุทายมังกร
ผีซ้ําด้ําพลอย
ติเรือทั้งโกลน
กงเกวียนกําเวียน
เงยหนาอาปาก
ตีนถีบปากกัด

ผิด
หัวมังกุฎทายมังกร
ผีซ้ําดามพลอย
ติเรือทั้งโกรน
กงกํากงเกวียน
ลืมตาอาปาก
ปากกัดตีนถีบ
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บทที่ 18
พื้นฐานความรูก ารใชภาษาในการสือ่ สาร
การสือ่ สารของมนุษย
การสื่อสาร หมายถึง การติดตอระหวางมนุษยดว ยวิธีการตาง ๆ ทีฝ่ ายสงสารและฝายรับสารเขาใจ
ความหมายตรงกันและมีการตอบสนองเกิดขึ้นตามที่ผูสงสารตองการ
องคประกอบของการสือ่ สาร
1. ผูสงสาร หมายถึงผูพดู ผูเ ขียนหรือผูแสดง
2. สาร หมายถึงเรื่องราวหรือขอความในรูปตาง ๆ เชน ประกาศ คําถาม คําตอบ
3. ผูร ับสาร หมายถึง ผูฟง ผูอ าน
4. สื่อ หมายถึง ตัวนําสารสําหรับใชในการสงสาร
อุปสรรคของการสือ่ สาร
1. ผูสงสาร ขาดพื้นฐานความรูประสบการณและความสนใจในเรื่องทีจ่ ะสงสารหรือมีอคติตอสาร
ที่จะสงนั้นๆ
2. ตัวสาร มีความซับซอนหรือลึกซึ้งเกินสติปญญาของผูร บั สารจะเขาใจได หรือตัวสารอาจเยิ่นเยอ
ซ้ําซาก
3. ผูร ับสาร ขาดพื้นฐานความรูประสบการณและขาดทักษะในการฟง การอาน
4. สื่อไมเปนตัวนําสารทีด่ ีอาจมีเสียงดังรบกวนหรือเกิดความขัดของทางเทคนิค เขียนตัวหนังสือ
หวัดและเลอะเลือนไมชดั เจน
5. ภาษาที่ใชในการสื่อสารไมชัดเจน ผิดระดับการใช หรือเปนภาษาทีผ่ ูฟงเขาใจยากเกิน
6. กาลเทศะและสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยมีคนพลุกพลานสภาพอากาศไมเหมาะรอนอบอาว
วิธแี กไขอุปสรรคของการสือ่ สาร
1. ผูสงสาร-ผูร บั สารควรทําจิตใจใหเปนกลางไมหวั่นไหว และแกไขปรับปรุงตนเองวาบกพรอง
ในสิ่งใดบาง
2. ตัวสารควรใชวธิ ีนําเสนอสารที่จะเกิดอุปสรรคในการสื่อสารใหนอยที่สุดหรือไมมีอุปสรรคเลย
3. ภาษาที่ใชในการสื่อสารควรเปนประโยคสั้นกะทัดรัด ไมใชภาษากํากวมหรือใชคํายากเกินไป
4. สื่อควรเปลีย่ นไปเปนสถานที่ใหมที่ไมมเี สียงดังรบกวน หรือแจกเอกสารประกอบการฟง
การบรรยาย
5. กาลเทศะและสภาพแวดลอมควรเลือกเวลาและใชเวลาที่เหมาะสมกัน
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การที่ผูสงสารกับผูร ับสารจะเขาใจตรงกันตองประกอบดวยทักษะดังตอไปนี้
1. ทักษะการพูด ควรพูดใหผูฟงเขาใจและชัดเจน
2. ทักษะการฟง ควรฟงอยางตั้งใจ จับใจความสําคัญไดและมีสมาธิดวยในการฟง
3. ทักษะการเขียน ควรใชภาษาที่เขาใจงายเหมาะสมแกบุคคลและกาลเทศะเสมอ
4. ทักษะการอาน ควรอานใหถูกตองตามอักขรวิธแี ละเสียงดังฟงชัดถอยชัดคํา
บทที่ 19
การสือ่ สารดวยภาษาไทย ทักษะภาษาในการสงสารและรับสาร
ทักษะภาษาในการสงสารและรับสาร
1. ทักษะการฟง
ผูที่มีประสิทธิภาพในการฟงตองมีคุณสมบัติ คือ
1. เขาใจเรื่องที่ไดฟงติดตอกัน
2. สามารถจับประเด็นสําคัญได
3. สามารถวิเคราะหแยกแยะเนื้อความที่เปนเหตุและผลได
4. ประเมินคาไดอยางถูกตองเที่ยงตรง
5. มีมารยาทในการฟงที่ดี
2. ทักษะการพูด
ผูที่มีประสิทธิภาพในการพูดตองมีคุณสมบัติ คือ
1. มีความรูแ ละเขาใจเรื่องทีจ่ ะพูด
2. วิเคราะหผฟู งได
3. รูจกั วิเคราะหโอกาสที่จะพูด
4. สามารถรวบรวมเนื้อหาไดตรงประเด็นที่พูด
5. มีบุคลิกดีและนาเชื่อถือ
6. พูดอยางชัดเจนและสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง
7. มีมารยาทในการพูดทีด่ ี
3. ทักษะการอาน
การอานมีวตั ถุประสงคอยู 4 ประการ คือ
1. อานเพื่อเก็บความรูและอานเอาเรื่อง อานใหเขาใจเนื้อเรือ่ งและสามารถนํามาวิเคราะหและ
วิจารณงานเขียนไดวาดีหรือไมดี
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2. อานตีความ เมื่อเราอานบทความจบสามารถเขาใจและลําดับขอความได ผูเ ขียนมีวัตถุประสงค
ในการเขียนอยางไร ตัวละครมีลกั ษณะนิสัยอยางไร โดยผูเขียนสงสารผานตัวละครในเรื่องนั้น จึงตีความ
ไดยากขึ้น
3. การประเมินคาสิ่งที่ไดอาน สามารถบอกขอดีและขอไมดีได โดยใชสติปญญาในการประเมินคา
การใชภาษา ถอยคํา และสํานวนโวหารเปนสิ่งสําคัญที่ใชในการประเมินคางานเขียนอีกอยางหนึ่ง
4. อานเพื่อวิเคราะห เปนการอานเชิงวิชาการตาง ๆ สามารถสรุปเนื้อเรือ่ ง จับใจความสําคัญได
4. ทักษะการเขียน
การเขียน คือการแสดงความรู ความคิด ความรูสึกและความตองการของผูสงสารเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหผรู ับสารสามารถอานเขาใจตรงตามวัตถุประสงคของผูสงสาร การเขียนที่มีประสิทธิภาพ
ผูเขียนตองมีความรูใ นเรื่องทีเ่ ขียน มีวัตถุประสงคที่แนนอนชัดเจน การเขียนใหไดดตี องรูจกั เลือกรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา ใชภาษาที่สุภาพและตองฝกฝนการเขียนอยูเสมอ
บทที่ 20
การใชภาษาในการสือ่ สาร
การสือ่ สารจะสัมฤทธิผ์ ลควรปฏิบัตดิ ังนี้
1.ควรทําความเขาใจเรื่องนั้นใหแจมแจงชัดเจน
2.ใชประโยคถอยคําที่สุภาพไพเราะ
3.เลือกเรื่องทีผ่ ูสนทนาดวยสนใจ
4.ไมพูดเรื่องสวนตัวหรือยกยองผูหนึ่งผูใด
5.เลือกโอกาสและสถานทีใ่ หเหมาะสม
6.ใหเกียรติผูฟง ทั้งกายและวาจา
7.มีมารยาทในการพูด
8.การขอความชวยเหลือควรคํานึงถึงความถูกตองและอธิบายใหละเอียดชัดจนอยางมีเหตุมีผลทีด่ ี
9.การพูดกับผูอ าวุโสควรทําความเคารพดวย
10.การกลาวแสดงความยินดี ควรแสดงดวยความจริงใจ
11.การกลาวแสดงความเสียใจ ควรระมัดระวังคําพูด
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บทที่ 21
การพูดขั้นพื้นฐาน
การพูด เปนการสงสารของมนุษยมากกวาการเขียน ขอควรระวังในการพูดคือควรใชถอยคําให
เหมาะสมกับบุคคลและมารยาทในการพูดกับผูที่เราจะสงสารดวย
รูปแบบในการพูด
การพูดแบงเปน 2 ประเภท ไดแก การพูดระหวางบุคคล และการพูดในกลุม
การพูดระหวางบุคคล
1. การทักทายปราศรัย
การทักทายปราศรัย มีหลักปฏิบัติดังนี้
1. หลีกเลีย่ งการถามเรื่องสวนตัว โดยเฉพาะเรื่องฐานะทางการเงิน
2. กลาวทักทายผูอ ื่นเพื่อใหเกิดความสบายใจ
3. หนาตายิ้มแยมแจมใส แสดงอาการยินดีทไี่ ดพบหรือรูจัก
4. กลาวคํา "สวัสดีครับ , สวัสดีคะ"
5. แสดงกิริยาอาการประกอบคําปฏิสันถารใหถูกกาลเทศะ หรือฐานะของบุคคล
2. การแนะนําตนเอง
1. การแนะตนเองกับบุคคลอืน่ ในที่สาธารณะ มักจะพูดจากันเล็กนอยนํากอน แลวจึงแนะนําตนเอง
วา ชื่อ นามสกุลอะไร ทํางานหรือเรียนที่ไหน
2. การแนะนําตนเองในงานเลี้ยง มักจะเริม่ จากการแสดงสีหนา ทาทาง ที่แสดงออกวาเปนมิตร การ
ชวยเหลือ การบริการกอน แลวจึงแนะนําตนเอง
3. การแนะนําตนเองเมื่อไปขอสัมภาษณผสู ูงวัยกวา ควรนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ลว งหนาให
เรียบรอย พรอมทั้งเตรียมหัวขอหรือแบบสัมภาษณใหชัดเจน เมื่อไปถึงถามีเจาหนาที่ควรแจงใหทราบวา
ตนเปนใคร ไดรับอนุญาตแลว ควรเคาะประตูเบา ๆ หลังจากนั้นแสดงความเคารพ แลวจึงแนะนําตัวเองวา
เปนใคร มาจากไหน มาเพื่อการใด ควรใชน้ําเสียงชัดเจน แจมใส ดังพอประมาณ
4. การแนะนําตนเองในการทํากิจธุระ มักจะตองไปพบผูที่ยังไมรจู ักคุน เคย จึงควรนัดหมาย
ลวงหนาและไปตามนัดแลวกลาวแนะนําชือ่ นามสกุล แลวจึงบอกกิจธุระของตนเอง
5. การแนะนําตนเองในกลุมยอยใหบอกชือ่ นามสกุล สถาบันที่สังกัด ในการแนะนําควรกลาวซ้ํา ๆ
3. การสนทนา
การสนทนา หมายถึง การที่บุคคลสองคนหรือมากกวาพูดจาสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็น ความรูสึก และประสบการณระหวางกัน
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การสนทนาระหวางบุคคลทีร่ จู ักคุนเคย ควรคํานึงถึง
1. เลือกเรื่องทีม่ ีความรูแ ละความสนใจรวมกัน
2. เลือกเรื่องทีเ่ ปนเหตุการณปจจุบัน
3. เลือกเรื่องทีเ่ หมาะสมแกกาลเทศะ
4. เลือกเรื่องทีเ่ หมาะแกวัย เพศ หรืออาชีพของคูสนทนา
5. เลือกเรื่องทีไ่ มเครงเครียดเกินไป และไมใชเรื่องสวนตัว ไมคุยโออวด ไมนินทา สอเสียดหรือพูด
เพอเจอ
คุณสมบัตขิ องผูร ว มสนทนาที่ดี
1. มีความรูทวั่ ไปในเรื่องตาง ๆ พอสมควร
2. หนาตายิ้มแยมแจมใส ใชภาษาสุภาพ
3. เปนนักฟงทีด่ ี ไมแสดงอาการเบื่อหนาย และควรหาโอกาสโตตอบบาง
4. พูดโตแยงดวยอาการสุภาพ
5. ควรเปลีย่ นเรื่องเมื่อคูสนทนาไมสนใจ หรือไมพอใจ
6. พูดตรงประเด็น และใหมีความสนุกสนานบาง
7. เปดโอกาสใหคูสนทนาแสดงความคิดเห็นบาง
8. ไมพูดขัดคอ เมื่อคูสนทนาพูดผิด
9. หลีกเลีย่ งการโตแยงทีร่ ุนแรง สามารถควบคุมอารมณได
10. กลาวคําอําลาเมื่อจบการสนทนา
การสนทนากับบุคคลทีแ่ รกรูจ ัก ควรคํานึงถึง
1. เลือกเรื่องทัว่ ไปมาสนทนา ไมควรเปนเรือ่ งที่มีประเด็นขัดแยงกันหรือเปนเชิงลบ
2. ควรใชถอยคําสุภาพ มีกริ ยิ ามารยาท
3. ควรสังเกตคูสนทนาเปนคนชอบพูดหรือชอบฟง เพื่อเปดโอกาสใหเหมาะสม
4. แสดงความเอื้อเฟอเล็ก ๆ นอย ๆ ตอกัน
การพูดในกลุม
การพูดในกลุม เปนการอภิปรายเลาเรื่องที่ไดอานหรือไดฟงมา การแลกเปลีย่ นประสบการณและ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การพูดนัน้ ตองคํานึงถึง สิ่งตอไปนี้
1. เลาประเด็นที่สําคัญ
4. ใชกริยาทาทางประกอบ
2. ใชภาษางาย ๆ ประโยคสัน้ ๆ
5. จําเรื่องและลําดับเรื่องไดดี
3. เสียงดังฟงชัด เนนเฉพาะตอนที่สําคัญ
6. สรุปและใหขอคิดตอนทาย
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การเลาเหตุการณ มีวิธกี ารดังนี้
1. เริ่มตนโดยบอกเหตุผลในการเลา
2. ระบุ วัน เวลา สถานที่ ทีเ่ กิดเหตุการณ
3. กลาวถึงบุคคลที่สําคัญ ทีเ่ กี่ยวของกับเหตุการณ
4. เลาตามลําดับเหตุการณใหตอเนื่อง
5. ใชถอยคําที่เกิดภาพพจน ความรูสกึ
6. น้ําเสียงชัดเจนและใชระดับเสียงพอเหมาะ
7. ใชทาทางประกอบ
8. ใหขอคิดตามสมควร
บทที่ 22
การพูดตอประชุมชน
การพูดตอประชุมชน หมายถึง การพูดแสดงความรู ความคิด ความรูส ึกและขอเสนอแนะตาง ๆ
ตอผูฟงที่มีจํานวนมาก สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงในการพูดตอชุมนุมชนคือ สารที่พูดตองไมใชเรื่องลับหรือเรื่อง
หยาบคาย ไมควรกลาวพาดพิงถึงผูอื่นในทางเสื่อมเสีย และสารที่ฟงตองไมใชฟงไดเฉพาะกลุมใดกลุม
หนึ่งเทานั้น
ประเภทของการพูดตอประชุมชน
1. แบงตามวิธนี ําเสนอ มี 4 ประเภท คือ
1. การพูดโดยฉับพลัน คือการพูดทีร่ ูตวั ลวงหนา
2. การพูดโดยอาศัยตนราง คือ การพูดทีร่ ูตวั ลวงหนา
3. การพูดโดยวิธีทองจํา คือ การพูดที่ทองจําเนื้อหาทั้งหมดจนขึ้นใจและจําไดแมนยํา
4. การพูดโดยอานจากราง คือ การพูดที่อาศัยการอานตนฉบับที่เตรียมไวแลว
2. แบงตามความมุงหมาย มี 4 ประเภท คือ
1. การพูดเพื่อใหความรูหรือขอเท็จจริง เปนการพูดเพื่อการบรรยาย พรรณนา การเลาเรื่อง การ
อธิบาย ชีแ้ จง เสนอรายงาน
2. การพูดเพื่อโนมนาวใจ เปนการพูดเพื่อโฆษณาหาเสียงพูดเพื่อชักจูงใหรวมทํากิจกรรมดวยกัน
3. การพูดเพื่อจรรโลงใจ เปนการพูดถึงประสบการณ การเลานิทาน กลาวคําสดุดี การปราศรัย
เพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น
4. การพูดเพื่อคนหาคําตอบ เปนการพูดเพื่อใหผูฟงหรือผูร ว มสนทนาขบคิดในการแกปญ
 หา
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3. แบงตามโอกาสที่จะพูด มี 3 โอกาส คือ
1. โอกาสที่เปนทางการ เชน การกลาวเปดประชุมทางวิชาการ
2. โอกาสกึ่งทางการ เชน การบรรยายสรุป
3. โอกาสไมเปนทางการ เชน การพูดเพื่อนันทนาการ
4. แบงตามรูปแบบ รูปแบบของการพูดตอประชุมชนมีดงั นี้
1. การสนทนาตอหนาประชุม เปนการพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. การปาฐกถา เปนการพูดที่ผูพูดชํานาญเชี่ยวชาญในเฉพาะดานนั้น ๆ
3. การอภิปรายเปนคณะ เพือ่ แสดงความรูแ ละแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
4. การซักถามหนาที่ประชุม
5. การโตวาที เปนการพูดโตแยงระหวาง 2 ฝาย คือ ฝายเสนอและฝายคาน
การเตรียมตัวในการพูดตอหนาประชุมชน
1. กําหนดจุดมุงหมายของการพูด
2. วิเคราะหผฟู งในดานเพศ วัย อาชีพ จํานวน พื้นฐานความรู
3. กําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด ความเหมาะสมดานเวลา
4. รวบรวมเนือ้ หาที่จะพูดโดยการศึกษาคนควา
5. ทําเคาโครงเรื่องที่จะพูดใหดําเนินไปตามลําดับ
6. เลือกใชภาษา ถอยคําที่กะทัดรัด ละเวนคําหยาบ ตลก คะนอง
7. ฝกซอมการพูดเพื่อใหเกิดความมั่นใจและการใชทาทางอาการทีจ่ ะแสดงออก
การวิเคราะหและประเมินคาพฤติกรรมการพูดตอประชุมชน
1. ผูพูด ควรวิเคราะหดังตอไปนี้
- จุดมุงหมาย
- การเตรียมตัว
- วิธีการนําเสนอ
- คุณธรรม
- การใชภาษา
2. สาร ควรวิเคราะหดังตอไปนี้
- เนื้อหา
- ปริมาณ
- การจัดลําดับ
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3. ผูฟง ควรวิเคราะหลักษณะดังนี้
- ความสนใจ
- ปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
การประเมินคา
1.
ผูพูดมีจุดมุงหมายชัดเจนหรือไมเพียงใด การเตรียมตัว การนําเสนอ และการใชภาษาเหมาะ
สมถูกตองกับผูฟงและโอกาสหรือไม
2.
เนื้อหาของสารมีประโยชน และเหมาะสมกับโอกาสหรือไม
3.
ผูฟงมีปฏิกริ ิยาตอบสนองตามที่ผูพูดตองการหรือไม เพียงใด
บทที่ 23
ภาษาที่ใชในกิจกรรมการประชุม
กิจกรรมการประชุมเกิดขึน้ ไดเมื่อมีองคประกอบ ผูสงสาร สาร และผูร ับสาร สารที่ปรากฏในที่
ประชุมแบงไดเปน 2 ประเภทคือ สารของผูเขาประชุม เชน คําถาม คําอธิบาย ขอเสนอ ขอสนับสนุน และ
อีกประเภทหนึ่งคือ สารของผูเขาประชุม ซึ่งเรียกวา มติของที่ประชุม เชน ขอเสนอแนะ ขอยุติ คําวิงวอน
สื่อที่ใชในการประชุมสําหรับกลุมเล็ก ๆ คือ เสียงธรรมชาติหรือพูดจากันธรรมดา แตสําหรับกลุม
ใหญจะตองใชสื่อทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาชวย เชน เครือ่ งขยายเสียง สื่ออิเลคโทรนิค
ศัพทเกี่ยวกับรูปแบบการประชุม
• การประชุมตามปกติ หมายถึง การประชุมที่กระทําตามกัน เวลาและสถานที่ที่ไดตกลงนัดหมายกันไว
ลวงหนาแลว
• การประชุมพิเศษหมายถึงการประชุมทีน่ อกเหนือจากวาระการประชุมปกติตามความจําเปนและรีบดวน
• การประชุมสามัญ หมายถึง การประชุมทีข่ อบังคับกําหนดตายตัว เชน เดือนละครัง้ หรือปละครัง้
• การประชุมวิสามัญ หมายถึง การประชุมทีข่ อบังคับเปดโอกาสใหกระทําตามความจําเปน
• การประชุมลับ หมายถึง การประชุมที่ขอใหปดเปนความลับนําไปเปดเผยไดเฉพาะมติหรือขอปฏิบัติ
ผูเปดเผยไดคอื ประธานหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเทานัน้
• การประชุมปรึกษา หมายถึง การประชุมของกลุมบุคคลที่มีภารกิจรวมกันเริ่มตั้งแตวางแผน เสนอ
แนวทางในการปฏิบตั ิ การประเมินคาตลอดถึงการสรุปผลการดําเนินงานจึงนับวาเปนอันเสร็จสิ้น
• การประชุมปฏิบัติการ หมายถึง การประชุมเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจ และแนวทางการปฏิบตั ิ
• การสัมนา หมายถึง การประชุมเฉพาะกลุมตามหัวขอที่กาํ หนดเพื่อแลกเปลีย่ นความรู ความคิด และ
ประสบการณ และประมวลความคิดขอเสนอแนะจากทีป่ ระชุม
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• การประชุมชี้แจง หมายถึง การประชุมของหนวยงานเพื่อชี้แจงใหบุคคลในหนวยงานไดรับทราบ
ขอเท็จจริง นโยบายของหนวยงานเพื่อนําไปปฏิบัติกนั
• การประชุมใหญ หมายถึง การประชุมที่เปดโอกาสใหสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะได และจะจัดประชุมตามระยะเวลาที่กําหนด หรือประชุมประจําป
• การประชุมสาธารณะ หมายถึง การประชุมที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมฟงได และเปด
โอกาสใหถามหรือแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะได
ศัพทที่ใชเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุม
1. ผูจัดประชุม คือ ผูรเิ ริ่มใหเกิดการประชุม
2. ผูมีสิทธิ์เขาประชุม คือ บุคคลที่ไดรับเชิญหรือไดรับแตงตั้งใหเขาประชุม
3. ผูเขาประชุม คือ บุคคลที่เขารวมประชุม ซึ่งมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
4.องคประชุม คือ จํานวนผูเขาประชุมตามขอบังคับที่กําหนดไว หากสมาชิกเขารวมประชุมไม
ครบตามกําหนดจะเปดประชุมไมได เพราะไมครบองคประชุม การประชุมจําเปนตองยุติลง
5. ที่ประชุม คือ จํานวนผูเ ขาประชุมทั้งหมด ยกเวนผูจ ัดการประชุม
6. ประธาน คือ ผูทําหนาที่ควบคุมการประชุม เปดประชุมและปดประชุม
7. เลขานุการ คือ ผูทําหนาที่จัดระเบียบวาระการประชุม
8. เหรัญญิก คือ ผูทําหนาที่รบั ผิดชอบดานการเงิน
9. ประชาสัมพันธ คือ ผูทําหนาที่เผยแพรขา วสารตาง ๆ
10. พิธีกร คือ ผูดแู ลความเรียบรอยของทีป่ ระชุมทั้งหมด สรางบรรยากาศ โนมนาวใจ หรือคอยชี้
แจงใหความสะดวกแกผูเขาประชุม
ศัพทที่ใชเรียกเรื่องที่ประชุม
ในการประชุมเรื่องที่ประชุมเรียกวา ระเบียบวาระ หรือกําหนดการประชุม
ศัพทที่ใชเรียกวิธกี ารสือ่ สารในการประชุม
1. เสนอ
2. สนับสนุน
3. คัดคาน
4. ผาน คือ ขอเสนอที่ที่ประชุมมีมติยอมรับกัน
5. ตก คือ ขอเสนอที่ที่ประชุมไมยอมรับเลย
6. มติของที่ประชุม คือ ขอตัดสินใจของทีป่ ระชุมเพื่อนําไปปฏิบัติ
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การใชภาษาในการประชุม
การใชภาษาในการประชุม ถาเปนทางการควรใชภาษาทางการหรือภาษาแบบแผน ถาเปนกลุม
ยอยภายในสมาชิกมีความสนิทสนมกัน ภาษาที่ใชจะเปนกึ่งทางการหรือระดับกันเองขึ้นอยูกับกาลของที่
ประชุม เมื่อผูเขารวมประชุมตองการแสดงความคิดเห็น มักจะใชคํา "ขอ" เชน ขอเสนอ , ขอทราบ เปนตน
อวัจนภาษาที่ใชในการประชุม
1. การชี้ กรรมการสามารถเสนอขอคิดเห็นได
2. การยกมือ ใชขออนุญาตเสนอ หรือสนับสนุนขอคิดเห็น
3. การปรบมือ สามารถแสดงความพอใจของผูอภิปรายได
4. การพยักหนา คืออนุญาตใหผูยกมือเสนอความคิดเห็น
5. การเคาะคอนหรือทุบคอน คือใหสมาชิกอยูในความสงบ
บทที่ 24
การพัฒนาสมรรถภาพการฟง
การฟง คือ การรับสารทางหู การฟงที่ดีจะมีความสําคัญตอความเขาใจดีระหวางมนุษยดว ยกัน
ผูฟงมากจะไดรับยกยองวาเปนพหูสูต และการฟงเปนหัวขอแรกของหัวใจนักปราชญคือ สุ จิ ปุ ลิ
การสื่อสารทีจ่ ะสัมฤทธิผ์ ลไดก็ตอเมื่อผูร บั สาร(ผูฟง) กับผูสงสาร(ผูพดู ) มีความเขาใจในสารตรงกัน
หลักการฟงที่ดี
1. ฟงใหตรงตามความมุงหมาย
2. ฟงโดยมีความพรอม
3. ฟงโดยมีสมาธิ
4. ฟงดวยความกระตือรือตน
5. ฟงโดยไมมอี คติ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการฟง
1. การเตรียมตัวกอนฟง
2. เลือกทีน่ ั่งฟงใหเหมาะสม
3. ฟงดวยความตั้งใจ
4. ฟงโดยมีปฏิกิรยิ าสัมพันธกับผูพดู โดยจริงใจ
5. รูปจักปรับตัวใหเขากับสภาพทีผ่ ิดปกติ
6. จดบันทึกสิง่ ที่ไดฟงใหถกู วิธี และนําไปใชประโยชนได
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กิจกรรมการฟง
1. การฟงเพื่อความเพลิดเพลิน ชวยใหเราไดผอนคลายความเครียด เชน ดนตรี
2. การฟงเพื่อความรู ชวยใหเราไดความรู และเพิ่มพูนความคิดของตนใหมีมากขึ้น เชน การ
อภิปราย ฟงขาว
3. การฟงเพือ่ จรรโลงใจ เปนการชวยยกจิตใจใหสูงขึ้น และสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจาก
ผูฟงดวยกันได
บทที่ 25
การใชวิจารณญาณในการฟง
วิจารณญาณในการฟง หมายถึง การคิดใครครวญโดยใชเหตุผลในการฟง การใชวิจารณญาณใน
การฟง มีกระบวนการดังนี้
1. ฟงดวยความตั้งใจ
2. ทําความเขาใจในเนื้อหาสาระของเรื่องทีฟ่ ง
3. คิดใครครวญโดยใชความรู ความคิด เหตุผล และประสบการณตาง ๆ ประกอบการฟงเพื่อการ
ตัดสินใจทีด่ ี
ประเภทของสาร
1. สารที่ใหความรู
2. สารที่โนมนาวใจ
3. สารที่จรรโลงใจ
1. สารที่ใหความรู
การฟงสารที่ใหความรูตองฟงใหไดใจความละเอียด ชัดเจน อาจจะเปนความรูเฉพาะเรื่องหรือ
ความรูเรื่องทัว่ ๆ ไป เชน การฟงขาวประจําวัน เปนตน หลักเกณฑในการฟงเพื่อประโยชนของผูฟ งมี
ดังตอไปนี้
1. เรื่องที่ฟงควรแกการฟงหรือไม
2. จับประเด็นสําคัญของเรื่องที่ฟงได
3. แยกแยะขอเท็จจริง
4. บันทึกประเด็นสําคัญเพื่อเตือนความทรงจํา
5. ประเมินคาของสารที่ใหความรูน ั้นวามีประโยชน มีคณ
ุ คาเพียงใด
6. กลวิธใี นการเสนอบทความ สังเกตสํานวนโวหาร ความถูกตองของสารที่ใชสื่อสาร
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2. สารที่โนมนาวใจ
จุดมุงหมายของสารโนมนาวใจคือเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการปลุกปนยัว่ ยุใหเกิดความเชื่อทัง้
ในทางที่ดแี ละทางที่ไมดี
หลักในการวิจารณญาณเพื่อโนมนาวใจ มีดังนี้
1. สารที่ฟงนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
2. สารที่ฟงสนองความตองการของผูฟงเพียงใด
3. สารที่ฟงใหประโยชนมากนอยเพียงใดตอผูฟง
4. สารที่ฟงโนมนาวใจ เรงเราใหเชื่อถือสิ่งใด ตองการใหคิดหรือปฏิบตั ิอยางไร
5. ภาษาที่ใชโนมนาวอารมณอยางไร
3. สารทีจ่ รรโลงใจ
สารจรรโลงใจเปนสารที่ชว ยยกระดับจิตใจของผูที่ฟงใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ผอนคลายความ
ตรึงเครียด
หลักในการวิจารณญาณสารที่จรรโลงใจ มีดังนี้
1. ตั้งใจฟงและทําใจใหสบายไมตองเครงเครียด
2. ทําความเขาใจเนื้อหาสําคัญใหตรงตามจุดประสงคของสาร
3. พิจารณาสารวาสารนัน้ จรรโลงใจอยางไร สมเหตุสมผลหรือไม
4. พิจารณาการใชภาษาเหมาะสมกับรูปแบบหรือเนื้อหาหรือไม
บทที่ 26
การอานเพื่อใหผูอนื่ ฟง
การอานเปนการสื่อสารที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การอานขาว อานบทความ หรือการรายงานการ
อภิปราย การแถลงขาวตอสือ่ มวลชน การกลาวคําปราศรัย ก็จัดเปนการอานใหผูอื่นฟง เพราะผูสง สาร
จะตองมีตนฉบับที่เตรียมไวแลว
ปจจัยสําคัญในการอานใหนา ฟง
1. มีความเขาใจสารของบทอาน ควรปฏิบตั ิดังนี้
1. ศึกษาความหมายของคํา และสํานวนใหเขาใจ
2. ศึกษาความหมายของกลุมคํา แลวแยกกลุมคําใหถกู ตอง
3. จับใจความสําคัญ หรือความคิดสําคัญของเรื่อง เพื่อพิจารณาเจตนาของผูเขียน
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2. มีความพรอมทั้งทางกายและจิตใจ คือ ผูอานจะตองมีสขุ ภาพดี รางกายอยูในภาวะปกติ ไม
ประหมาหรือตื่นเตน ควรฝกออกเสียงทีย่ ากและแบงวรรคตอนใหถูกตองในการอาน
3. การทรงตัวและการใชกริ ยิ าอาการใหถกู วิธี
1. ลําตัวตรงอยูในอาการสมดุลขณะยืนอาน
2. ขอศอกหางลําตัวประมาณหนึ่งฝามือ
3. ขณะนั่งอานควรวางแขนไวบนโตะ ไมควรเอนหลังพิงพนักเกาอี้
4. ใหลําคอตั้งตรง เงยหนาเล็กนอย สบตาผูฟ งบางไมกม ๆ เงย ๆ
5. ไมเกร็งสวนใดของรางกาย
4. การใชเสียงใหมีประสิทธิภาพ คือ อัตราความเร็วในการอานไมควรเร็วหรือชาเกินไป เสียงดัง
ชัดเจน ปรับเสียงใหเหมาะสมกับลีลาทวงทํานองของภาษา ควรเนนเสียงหรือใสอารมณใหสอดคลองกับ
ความหมายและความรูสึก ระดับของเสียงควรสูงต่ํา ไมควรอานเสียงคงที่ เพราะจะทําใหผูฟงเบื่อและไม
สนใจ คุณภาพของเสียงไมเปลี่ยนไปมาก อาจจะเปลีย่ นแปลงไปบางเมื่อตื่นเตน ประหมา หรือเกิดอารมณ
เครียดในเวลาอานเทานั้น
บทที่ 27
การอานเพื่อพัฒนาตนเอง
จุดมุงหมายการอานเพือ่ พัฒนาตนเอง แบงออกเปน 3 ดาน คือ
1. การอานเพื่อพัฒนาตนเองดานความรู
ซึ่งอาจแสวงหาความรูเ รื่องตาง ๆ ตามความสนใจของแตละบุคคล ถาอานหนังสือมากก็จะมี
ความรูก วางมากขึ้น และทันตอเหตุการณปจ จุบัน เชน การอานหนังสือพิมพที่รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
เปนประจําวัน
องคประกอบของขาวในหนังสือพิมพ
1. การพาดหัวขาว จะปรากฎเดนชัด สะดุดตาและเปนกลุม คําสั้น ๆ กะทัดรัดและดูนา สนใจ
2. ตัวขาว ประกอบดวยวรรคนํา ซึ่งเปนจุดสําคัญของขาวที่เขียนขึ้นเพือ่ ดึงดูดความสนใจ สวนเนื้อ
ขาว คือ รายละเอียดทั้งหมดของขาว ไดแก ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร
เนื่องจากขาวจากหนังสือพิมพอาจไมใชรายงานที่เปนขอเท็จริงเสมอไป จึงควรจะใชดุลพินิจและ
วิจารณญาณใหดีในการตัดสิน และควรเปรียบเทียบขาวจากสื่อทางดานอื่น ๆ ประกอบดวย เชน วิทยุ
โทรทัศน เปนตน
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2. การพัฒนาตนเองในดานอารมณ
หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ความรูสึกจากความหยาบกระดาง ไมพึงพอใจใหเปนไป
ในทางที่ดีประณีตสุขุม และนาพึงพอใจ เชน ถาตองการผอนคลายความเครียดควรอานหนังสือที่ทําใหเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เชน เรื่องสั้น นวนิยาย บทกวีตาง ๆ นิทาน กลอน เปนตน เพราะอานแลวจะทํา
ใหเกิดความเบิกบานใจ
3. การพัฒนาการอานในดานคุณภาพ
เปนการอานเรือ่ งที่ทําใหเกิดวิจารณญาณหรือสติปญญา เพื่อผูอานประพฤติในทางทีด่ ีงาม เพื่อให
มนุษยอยูร วมกันในสังคมไดอยางมีความสุข งานเขียนที่ใหคุณธรรมควรแกการอาน เชน หนังสือธรรมะ
ศิลปะ คตินิยม สุภาษิตตาง ๆ เปนตน
บทที่ 28
การพิจารณาบทความ
บทความ คืองานเขียนเรียบเรียงถอยคําเพือ่ สื่อสารกับผูอ านจํานวนมาก เพื่อแสดงถึงความรูสึกใน
ดานตาง ๆ
บทความประกอบดวย
1. สวนนําหรือสวนเริ่มตน เพื่อใหความเราใจแกผูอาน ผูเขียนอาจนําเรื่องดวยคําประพันธ สุภาษิต
หรือสํานวนโวหาร หรือถาเปนการเขียนแบบรอยแกวก็มีถอยคําที่ดเี ดน
2. บทความไมจําเปนตองสมบูรณในตัวเอง อาจแสดงความรู ความคิดไวเพียงบางสวนเทานั้น
3. บทความ เปนหลักฐานอางอิงโดยเฉพาะบทความทางวิชาการ หรือรายงานผลการวิจัย
4. บทความควรจะเสนอเรื่องที่นาสนใจ ทันสมัย หรือมีความสําคัญมากเปนพิเศษ ไมจาํ เปนตองมี
สรุป หรือสวนลงทาย
5. บทความจะตองเขียนใหนา อาน โดยใชกลวิธีเสนอเรื่องที่เราความสนใจ ซึ่งตองอาศัยทวงทํานอง
การเขียนทีดีดงึ ดูดความสนใจของผูอาน
6. บทความตองเสนอแนวคิดที่แปลกและใหมเพื่อใหผูอานติดตามตอไป และตองมีขอ มูลที่นาเชื่อ
ถือได
ประเภทของบทความ
1. บทความบรรยาย
4. บทความเชิงวิจารณ
2. บทความแสดงความคิดเห็น
5. บทความสารคดี
3. บทความวิเคราะห
6. บทความวิชาการ
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หลักในการพิจารณาบทความ
1. การเสนอเรื่องราว และความคิดไดสมบูรณเพียงใด
2. เนื้อหาสาระ ขอเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องตองมีหลักฐาน และขอมูลเพียงพอที่จะเชื่อถือได
3. จุดมุงหมายของผูเขียน ตองการใหใครอาน และตองการใหผูอานมีความคิดอยางไร
4. การวางโครงเรื่อง จะชวยใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวได กลวิธีการเขียนและการดําเนินเรื่อง
สอดคลองกันหรือไม และตรงตามจุดมุงหมายหรือไม
5. การใชภาษาไมวกวน อานงายและนาสนใจ เปนตน
บทที่ 29
การอานวิเคราะหและวินจิ สาร
วิเคราะห หมายความวา แยกสวนยอย วิเคราะหและวินจิ สาร หมายถึง การพิจารณาสารดวย
ความเอาใจใสแยกสวนยอยใหไดประโยชนตามวัตถุประสงคของผูวนิ จิ สาร
ความมุงหมายของการอาน
1. อานเพื่อฆาเวลา
2. อานเพื่อความรู
3. อานเพื่อสนองความสนใจของตน
4. อานเพื่อกิจธุระหรืออานเพื่อผลประโยชนทางใดทางหนึ่งดวยความจําเปน
5. อานเพื่อประโยชนในทางเขาสังคม
กระบวนการวิเคราะห
1. พิจารณารูปแบบของสารวาเปน บทความ รอยแกว รอยกรอง บทละคร เรื่องสั้น หรือนวนิยาย
2. แยกเนื้อเรื่องเปนสวนวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
3. พิจารณารายละเอียดวามีองคประกอบอะไรบาง
4. พิจารณากลวิธใี นการนําเสนอเรื่อง
กระบวนการวินิจสาร
1.สํารวจเนื้อความวาตอนใดเปนขอเท็จจริง ตอนใดเปนความรู ความคิดเห็น หรือทรรศนะ ตอน
ใดแสดงอารมณหรือความรูส ึก
2. สํารวจผูเขียนวามีเจตนาในการเขียนหรือตองการใหผอู านเกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองอยางไร
3. สารสําคัญของสารคืออะไร และสารที่เปนสวนประกอบรองลงมาคือใจความใด
สํานวนภาษามักจะมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง หรือไมขณะทีว่ ินจิ สารจะมีความคิดแทรก คือ เกิด
ความคิดขณะที่อาน แตเมื่ออานจบจะมีความคิดเสริมและความคิดแทรกของแตละบุคคลเกิดขึน้ แตกตางกัน
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บทที่ 30
การเวนวรรค การลําดับความ
1. การเวนวรรคในประโยค มีหลักดังนี้
1. เมื่อจบประโยคแลวขึ้นตนประโยคใหมสังเกตที่คําเชื่อมหรือเนื้อความ
2. เมื่อจบประโยคหลักแลวตามดวยประโยคยอยสังเกตที่คาํ เชื่อมหรือเนือ้ ความ
3. เมื่อจบใจความ ประธานทีเ่ ปนกลุมคํา สังเกตที่คํากริยา
***การเขียนและการอานมีลกั ษณะปลีกยอยแตกตางกัน คือ การอานอาจตองคํานึงถึงจังหวะการหายใจ
ประกอบซึ่งอาจจะแบงเปนประโยคยอยมากกวาการเขียน แตการเขียนนิยมใหจบใจความจึงเวนวรรค*
การเวนวรรค(การเขียน) ***ไมจบความ หามเวนวรรค(หามตัดระหวางประธานกับกริยาและผู ที่ ซึ่ง อัน)***

2. การเรียงลําดับคําในประโยค
ในระบบภาษาไทย การเรียงลําดับคําสําคัญมากเพราะหากเรียงลําดับผิด ความหมายของคําหรือประโยค
นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความเขาใจผิดได การเนนความหมายของประโยคก็ขึ้นอยูก ับคําที่นําหนา
ประโยคดวยเชนกัน การเรียงลําดับคําตองเรียงใหตรงความหมายตามที่เราตองการ เชน
พจนรักนิด
ไมเหมือน
นิดรักพจน
ตนหนาเหมือนบอล
ไมเหมือน
บอลหนาเหมือนตน
3. การลําดับประโยคในยอหนา
ยอหนาจะประกอบไปดวยประโยคใจความสําคัญและประโยคใจความรอง ประโยคใจความสําคัญมัก
อยูประโยคแรก ประโยคกลางและประโยคสุดทาย (วิธสี ังเกตใหดูที่ใจความของทั้งสามประโยควาสวนใด
มีใจความเกี่ยวเนื่องกันหรือคลายคลึงกัน นัน่ คือประโยคใจความสําคัญ หรืออีกวิธีใหดูวาประโยคใดรวม
เอาใจความทั้งหมดของยอหนาไวในประโยคนั้นๆ นั่นคือใจความสําคัญของยอหนา)
เนื้อความของประโยค
1. อาจเรียงจากความสําคัญมากไปหานอย หรือนอยไปหามาก
2. เรียงตามเหตุผล จากเหตุไปหาผลหรือจากผลไปหาเหตุ
3. เรียงตามลําดับเวลา
หลักการทําขอสอบการลําดับความ
ใหดูวาเรื่องทีน่ ํามาใหอานเกี่ยวกับเรื่องอะไรสวนใหญมักขึ้นตนดวยประโยคที่มีคํานั้น(80%) ลองดูวา
เนื้อความที่กําหนดใหเมื่อเรียงลําดับจากสิง่ ที่ใกลชดิ หัวขอมากที่สุดสามารถเรียงไดอยางไร(เกิดกอนหลัง ,เหตุ-ผล )ใหจับคูขอความ(ดูคําเชื่อม,ใจความตอเนือ่ ง) เพื่อตัดตัวเลือกออกไปกอนจะเลือกคําตอบ
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บทที่ 31
การสือ่ สารผานจดหมาย
วัตถุประสงคของการเขียนจดหมาย
การสื่อสารผานจดหมายเปนการสื่อสารทีใ่ ชแทนการพูด หรือใชในขณะที่ผูสงสารและผูร ับสารอยู
หางไกลกันไมสามารถติดตอพูดจากันไดจําเปนตองใชการติดตอทางจดหมายแทน หรือใชเปนสื่อสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่ไมรูจกั คุนเคยกันมากอนก็ได และสามารถใชเปนเอกสารลายลักษณอักษรสําคัญสําหรับ
การอางอิงได
ประเภทของจดหมาย
1.จดหมายสวนตัว คือจดหมายที่เขียนถึงญาติมิตร ครูอาจารย เพื่อน เพื่อเลาถึงประสบการณ
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชถอยคําสํานวนเชนเดียวกับที่ใชพูดกัน การเขียนจดหมายถึงญาติผใู หญควร
คํานึงถึงเรื่องสัมมาคารวะ และที่สําคัญตองใชตัวอักษรหมึกดําหรือน้ําเงิน เขียนชัดเจน อานงาย และควร
แสดงน้ําใจถึงญาติมิตรที่ใกลชิดกับผูร ับ ทั้งยังตองจาหนาซองใหถูกตองตามทางการไปรษณีย
แนะนํา และติดดวงตราไปรษณียตามที่กําหนด
2. จดหมายกิจธุระ คือ จดหมายที่เขียนติดตอกันกับบุคคลอื่นหรือบริษทั หางราน เพือ่ ใหบรรลุ
วัตถุประสงค เชน การนัดหมาย
จดหมายกิจธุระ แบงออกเปน 2 แบบ คือ
- แบบธรรมดา ใชฟอรมจดหมายเหมือนจดหมายสวนตัวก็ได เชน จดหมายลดปวย ลากิจ เปนตน
- แบบกึ่งราชการ ใชฟอรมจดหมายคลายกับจดหมายราชการ เชน การสมัครงาน การขอความ
ชวยเหลือ เปนตน
3. จดหมายธุรกิจ เปนจดหมายที่เขียนติดตอกันในเรื่องเกีย่ วกับธุรกิจการคา และการเงินระหวาง
นิติบุคคลหรือบริษัทตอบริษทั
4. จดหมายราชการ หรือหนังสือราชการ คือจดหมายทีต่ ิดตอกันทางราชการจากสวนราชการหนึง่
ไปยังอีกสวนราชการหนึ่ง จะตองมีเลขที่หนังสือ ลงทะเบียนรับสงตามระเบียบงานสารบรรณ
คําขึ้นตนและคําลงทาย
ผูร ับ
บิดา มารดา ญาติผูใหญ
(ตา ยาย)

คําขึ้นตน
กราบเทา…ที่เคารพยิง่
กราบเทา…ที่รกั และ
เคารพ

คําลงทาย
ดวยความเคารพอยางสูง

สรรพนามบุรษุ ที่ 1,2
1. ลูก ผม ดิฉัน
2. คุณพอ คุณแม คุณตา
คุณยาย
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ญาติที่อาวุโส

เรียน…ที่เคารพ
กราบเรียน…ที่เคารพ

ผูที่สนิทสนมกัน เสมอ
กัน หรือต่ํากวา
บุคคลอื่นผูสูงดวยวุฒิ

…..ที่รัก
…..ที่คิดถึง
กราบเรียน…ที่เคารพ

บุคคลทั่วไป

เรียน…(ชื่อหรือ
ตําแหนง)(ที่นับถือ)
กราบเรียน……..

ประธานองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา,วุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา
ภิกษุสงฆ
สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราชเจา
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

นมัสการ……..

ดวยความเคารพ

1. หลาน ผม ดิฉัน
2. คุณลุง คุณปา คุณนา
คุณอา
รักและคิดถึง,คิดถึง
1. ผม ดิฉัน พี่ ปา ครู
ดวยความรัก,รักเสมอ
2. คุณ เธอ หลาน
ขอแสดงความนับถือ
1. กระผม ดิฉัน
อยางสูง,ดวยความนับถือ 2. ทาน
อยางสูง
ขอแสดงความนับถือ
1. ผม ดิฉัน ขาพเจา
ดวยความนับถือ
2. ทาน
ขอแสดงความนับถือ
1. กระผม ดิฉัน ขาพเจา
อยางยิ่ง
2. ทาน

ขอนมัสการดวยความ
เคารพ(อยางยิง่ /อยางสูง)
ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

1. ผม ดิฉัน
2. ทาน
กราบทูล
2. เกลากระหมอม(ช)
เกลากระหมอมฉัน(ญ)
2. ฝาพระบาท
ขอพระราชทานกราบทูล ควรมิควรแลวแตจะ
1. ขาพระพุทธเจา
โปรดเกลาฯ
2. ใตฝาพระบาท
ขอเดชะฝาละอองธุลพี ระ ควรมิควรแลวแตจะทรง 3. ขาพระพุทธเจา
4. ใตฝาละอองธุลีพระ
พระกรุณาโปรดเกลา
บาทปกเกลาปกกระ
บาท
หมอมขาพระพุทธเจา…. โปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา…..หรือ
ขอพระราชทานพระ
(บรม)ราชวโรกาสกราบ ขาพระพุทธเจา….ขอ
บังคมทูลพระกรุณาทรง เดชะ
ทราบฝาละอองธุลพี ระ
บาท
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สมเด็จพระยุพราช

สมเด็จพระราชชนนี
สมเด็จเจาฟา

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล…ทรงทราบฝา
ละอองพระบาท

ขอพระราชทานกราบ
ทูล…ทรงทราบฝาพระ
บาท
พระเจาวรวงศเธอ
กราบทูล…ทรงทราบฝา
พระวรวงศเธอ(ทรงกรม) พระบาท
พระวรวงศเธอ(มิไดทรง ทูล…ทรงทราบฝาพระ
กรม)
บาท
หมอมเจา
ทูล…ทรงทราบ

ควรมิควรแลวแตจะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา…..
ควรมิควรแลวแตจะ
โปรดเกลาโปรด
กระหมอม
ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด
ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด
แลวแตจะโปรด

3. ขาพระพุทธเจา
4. ใตฝาละอองพระบาท

3. ขาพระพุทธเจา
4. ใตฝาพระบาท
1.
2.
1.
2.
3.

เกลากระหมอม
ฝาพระบาท
เกลากระหมอม
ฝาพระบาท
กระหมอม/
กระหมอมฉัน
4. ฝาพระบาท/ทาน

กลวิธีในการเขียนจดหมายใหสัมฤทธิผ์ ล
1. ควรเขียนขอความใหชัดเจน ตัวอักษรอานงาย
2. ลายมือเรียบรอย และมีระเบียบเรียบรอย
3. ใชภาษาไทยถูกตองตามความหมาย
4. ตองใชแบบฟอรมที่รับรองวาถูกตอง
5. ใชถอยคําที่ตรงไปตรงมาในการเขียนจดหมายราชการ ธุรกิจ หรือกิจธุระ ถาเปนจดหมายสวนตัว
ควรใชถอยคําทีสรางสรรค และรักษามนุษยสัมพันธที่ดตี อกันไว
มารยาทในการเขียนจดหมาย
1. กระดาษเขียนจดหมายและซอง ตองสะอาดเรียบรอย ใชสีสุภาพ
2. ไมควรเขียนลวดลายหรือถอยคําไมจําเปนลงบนซอง
3. ควรใชหมึกสีน้ําเงินหรือสีดําเขียน
4. อยาเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขไมชัดเจน
5. ระวังรักษาเรื่องความสะอาด พยายามอยาขูด ลบ ขีด ฆา
6. รักษาระเบียบและแบบฉบับของจดหมายโดยเครงครัด
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7. ถาเปนจุดหมายธุรกิจหรือราชการ ควรสะกดชื่อ นามสกุล ยศ ตําแหนงหนาที่ใหถกู ตอง
8. ตองแสดงความสํารวมในการใชคําพูด เพราะจดหมายเปนลายลักษณอักษร
9. ใชคําขึ้นตน ลงทาย และสรรพนามใหถกู ตองเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล
10. ควรพับใหเรียบรอย บรรจุใสซองและจาหนาซองใหถูกตองชัดเจน
11. เมื่อผูร ับไดรับจดหมายตองรีบตอบใหเร็วที่สุด
บทที่ 32
การยอความ
การยอความเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่ตดั ทอนขอความที่ยาวใหสั้นลงโดยรักษาสาระสําคัญไว
การยอความจะเปนเปน 2 สวนคือ
1. ใจความ คือ ขอความที่สําคัญ
2. พลความ คือ ขอความที่สําคัญรองลงไป ทําหนาที่ขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ใจความและพลความแบงออกเปน 3 ชนิด
1.ขอเท็จจริง คือ เรื่องราวหรือเหตุการณทผี่ ูสงสารนํามารายงานใหทราบตามที่ประสบพบเห็นมา
โดยจะบอกสถานที่ที่ไหน เมื่อไร มีลักษณะอยางไร มีปริมาณหรือขนาดเทาใด ซึ่งขอความจะเปน
ขอเท็จจริงไดแคไหนขึ้นอยูก ับขอมูลที่ไดรับวาเพียงพอหรือไม
2. ขอคิดเห็น คือขอความที่แสดงความนาเชื่อถือหรือแนวคิดหรือความรูสึกวาเห็นดวยหรือไม
3. ขอความแสดงอารมณหรือความรูสึก เปนการแสดงอารมณหรือความรูสกึ ของผูส งสารวาเปน
อยางไร เชน ดีใจ เสียใจ โศกเศรา ตื่นเตน ตกใจ หรือคร่าํ ครวญ เปนตน
กระบวนการคิดในการยอความ
1. วิเคราะหเรือ่ งที่จะยอวาเปนงานเขียนชนิดใด
2. ถาเปนบทความตองแยกแยะขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือขอความแสดงอารมณ แตถาเปนนิยาย
ตองพิจารณาเนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละครและเหตุการณตาง ๆ ในเรื่องวาเปนอยางไร
3. พยายามตีความวาผูเขียนมีวัตถุประสงคอยางไร
4. จับใจความสําคัญของเรื่องที่ได โดยดูจากขอคิดเห็น ขอความรู หรือขอแสดงความรูสึก เปนตน
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บทที่ 33
การเขียนประกาศ
องคประกอบของประกาศ
1.ชื่อหนวยงานหรือองคการที่ออกประกาศ
2.เรื่องที่ประกาศ
3.เนื้อความทีป่ ระกาศใหทราบเชน เหตุผล ที่มาของประกาศ จุดประสงคหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
อยางละเอียดชัดเจน
4.วัน เดือน ปที่ประกาศ
5.ลงนามผูประกาศ
การเขียนประกาศอยางเปนทางการ
ประกอบดวย ผูออกประกาศ เรื่องที่ประกาศ เนื้อหาของประกาศ วันเดือน ปที่ประกาศ และสุดทาย
ระบุชื่อหนวยงานที่ประกาศโดยไมลงชื่อบุคคล
การเขียนประกาศที่ไมเปนทางการ
ประกอบดวยหลักการเขียนดังนี้
1.จุดประสงคชัดเจน
2.รายละเอียดที่จําเปน
3.เขียนประโยคสั้น ใจความกะทัดรัด
บทที่ 34
การอธิบาย
การอธิบาย คือ การทําใหบุคคลอื่นเขาใจในความจริง ความสัมพันธ หรือปรากฏการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเกิดจากปรากฏการณทางสังคม
กลวิธีในการอธิบาย
1. การอธิบายตามลําดับขั้น ใชในการอธิบายกระบวนการหรือกรรมวิธที ี่มีขั้นตอน
2. การอธิบายโดยใชตวั อยาง เปนการอธิบายหลักการหรือวิธีการหรือขอความรูทยี่ ากในการเขาใจ
3. การอธิบายโดยการเปรียบเทียบความเหมือนกันและตางกัน เปนการอธิบายสิ่งทีแ่ ปลกใหมหรือ
ไมคุนเคยนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุนเคยมาแลวเพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นภาพพจนมากขึน้
4. การอธิบายโดยการชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกนั เปนการอธิบายเรื่องที่วิเคราะหไดวามี
ความสัมพันธกันระหวางสาเหตุกับผลลัพธอยางไร โดยผูอธิบายตองแสดงใหเห็นวาอะไรคือสาเหตุ และ
อะไรคือผลลัพธ สาเหตุและผลลัพธนั้นสัมพันธกันในลักษณะใด
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5. การอธิบายโดยใชการนิยาม เปนการอธิบายคําศัพทที่ยากเพื่อใหเขาใจความหมายและมีความเขา
ใจในศัพทนั้น ๆ ใหตรงกัน วิธกี ารคือ บอกไดวาสิ่งที่เรานิยามนัน้ จัดอยูในประเภทใด แตกตางจากสิ่งอื่น
ๆ ที่อยูใ นประเภทเดียวกันอยางไร หรืออาจจะยกตัวอยางประกอบเพือ่ ใหเขาใจมากขึ้น
6. การอธิบายโดยการกลาวซ้ําดวยถอยคําที่แปลกออกไป คือ การกลาวซ้ําเพื่ออธิบายใหผูฟงหรือผู
อานเขาใจขอความในประโยคแรก ๆ
7. การใชโสตทัศนูปกรณ การใชโสตทัศนูปกรณประกอบการอธิบายจะทําใหเกิดความเขาใจได
งายและชัดเจนยิ่งขึ้น
บทที่ 35
การบรรยายและพรรณนา
ความหมายของการบรรยายและการพรรณนา
การบรรยาย
การบรรยาย คือ การกลาวถึงเหตุการณตอเนื่องกัน โดยชี้ใหเห็นฉากหรือสถานที่ทเี่ หตุการณ
เกิดขึ้น สาเหตุในการเกิดเหตุการณ สภาพแวดลอม รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของตลอดจนผลที่เกิดจาก
เหตุการณ การบรรยายชี้ใหเห็นวาใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เพื่ออะไร และผลที่เกิดขึน้ เปน
อยางไร
การพรรณนา
การพรรณนา คือ การใหรายละเอียดของสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนบุคคล วัตถุ สถานที่ หรือ
อะไรก็ได มักใชสํานวนภาษา หรือหาวิธที ําใหผูอานเกิดอารมณรวมและเห็นภาพพจนในรายละเอียดอยาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น
กลวิธีในการบรรยาย
กลวิธใี นการบรรยายควรดุลพินิจในการเลือกหัวขอ เนื้อหา และจุดประสงคที่สําคัญ ที่จะบรรยาย
ใหผูอานฟงเกิดความสนใจและไดรับความรู ความบันเทิงตลอดจนความจรรโลงใจจากเรื่องที่อานได
กลวิธีในการบรรยายมีดังนี้
1. บรรยายใหครบวา ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เพื่ออะไร
2. จัดลําดับเหตุการณตามลําดับของเวลาที่เปนจริง โดยอาจจะใหตอนตืน่ เตนที่สุดหรือสําคัญที่สุด
อยูในตอนจบของเรื่อง
3. เลือกบรรยายเฉพาะเหตุการณที่สําคัญ
4. บรรยายโดยสลับเหตุการณ เพื่อใหเกิดความตื่นเตนมีชีวิตชีวา
5. เลือกใชวธิ อี ื่น ๆ แทรกในการบรรยาย เชน การถามคําถาม หรือแทรกบทพรรณนา
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กลวิธีในการพรรณนา
1. แยกองคประกอบออกเปนสวน ๆ แลวพรรณนาแตละสวนใหแจมแจง
2. ชี้ลักษณะเดนของสิ่งที่จะพรรณนานัน้ ใหได
3. เลือกใชถอยคําที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดอารมณสะเทือนใจของผูอาน โดยใชโวหารภาพพจนตาม
ความเหมาะสม
บทที่ 36
โวหารการเขียน
โวหารที่ใชในการเขียนรอยแกว รอยกรอง
1. อธิบายโวหาร มักใชวธิ กี ารใหนิยาม ชี้แจงลําดับขั้นตอน ยกตัวอยาง เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกตาง ชี้สาเหตุและผลลัพธที่สมั พันธกัน กลาวซ้ําดวยถอยคําที่แปลกไป
2. บรรยายโวหาร หมายถึง การชีแ้ จงหรืออธิบายเรื่องใหฟง หรือเลาเรื่องเลา เหตุการณ เรื่องราว
ทั้งที่เปนเรื่องจริง หรือเหตุการณที่คิดฝนขึ้นโดยละเอียด ตามลําดับ ของเหตุการณ อยางตรงไปตรงมา
เพื่อใหผูอานรูจ ักสิ่งเหลานั้นทุกแงทุกมุม และเปนการเลือกใชถอยคํางายๆ บรรยายไปตามเหตุการณ หรือ
บอกเรื่องราวเปนลําดับ (ไมเนนรายละเอียดเหมือนพรรณนา)อันไดแก การเลานิทาน การบรรยายลักษณะ
สถานที่ ประวัติบุคคล ตํานาน หรือเกร็ดความรูตา งๆ
เชน
“สังคมไทยในอดีตเปนสังคมเกษตรกรรม ที่ผูคนมีการดํารงชีวิตอยูอยางงายๆ ศรัทธาในพุทธ
ศาสนา วัดจึงเปนศูนยรวมกิจกรรมของแตละหมูบาน มีพระสงฆเปนผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูท รง
คุณธรรมและความรู ชาวบานจึงนิยมนําบุตรหลานมาถวายเปนลูกศิษยจากลักษณะเชนนี้ทําใหโอกาสใน
การศึกษาจํากัดอยูในหมูเด็กชายเทานั้น”
3. พรรณนาโวหาร หมายถึง โวหารที่ใชถอยคําสํานวน มีการเลือกสรรคํามาสรางขอความเพื่อ
ถายทอดความรูสึก สิ่งที่ไดพบเห็น ไดสัมผัส และอารมณประทับใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจะแจกแจง
รายละเอียดดวยการใชคําขยายเพื่อมุงเนนใหเห็นภาพและอาจมีโวหารอื่น( อุปมาโวหาร)รวมดวยทําใหเกิด
รส นานาประการไปสูผ รู ับสาร ใหเสมือนหนึ่งไดยนิ ไดรู และไดเห็นดวยตนเอง การพรรณนา เปนวิธีการ
ที่จะชวยประมวลภาพของสิ่งตางๆ ที่มนุษยพบเห็นหรือ เปนสิ่งที่เกิดจากมโนภาพตามความคิดความคํานึง
และสืบตอภาพประทับใจเหลานั้นไวได เชน
“ ฝนตกราวฟารั่ว ทะเลมัวมีแตฝาสีขาวๆ หอหุม ฤดูเดือนมรสุม ทั้งที่กลางวัน อยางนี้กม็ องมืน
หมนมัว ดูคลายกับวากลางคืนยังไมอยากจะจากไป คลื่นยักษกระทบฝง สาดฝอยน้ํากระจาย รดบาน
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ชายทะเลแขงกับสายฝน ผมแลลอดชองแตกตามฝาบานออกไป เห็นแสงไฟวอมแวมดั่งแสงดาวริบหรี่ ลอย
อางวางวังเวงอยูระหวางทะเลมืด แลวก็ลับหายไปดวยคลืน่ ยักษบดบังราวกับดาวรวงหา….”
4. สาธกโวหาร มีการยกตัวอยางประกอบอาจเปนถอยคํา ขอความ สุภาษิต หรือเปนเรื่องราวก็ได
5. เทศนาโวหาร หมายถึง การเขียนที่มีเนื้อความเชิงสัง่ สอน ใหขอคิดในการดําเนินชีวิต มัก
เกี่ยวกับคติทางศาสนา ทําใหผูอานเห็นดวย ซึ่งสวนมากจะเปนผูใหญ มีลกั ษณะคลายกับการใหโอวาท
เชน
“การแตงการของวัยรุนสมัยนี้ เปนทีร่ ูกันดีวาลอแหลมเหลือเกิน โชวสะดือบาง เอวลอยบาง สาย
เดี่ยว หรือบางครั้งก็เปนเกาะอก บาง ดูแลวนาใจหาย หวนกลับมาคิดถึงลูกตัวเอง ซึ่งถาทําแบบนัน้ เราคง
ตองขาดใจตายแนนอน ซึ่งในวัยนี้ควรจะแตงตัวทีร่ ัดกุมและเรียบรอย เหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ….”
6. อุปมาโวหาร หมายถึง การเขียนทีม่ ีการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นชัดยิ่งขึ้น เปนการเปรียบสิง่
สอง สิ่ง เชน
“ ครู คือ ผูที่คอยสั่งสอนและใหวิชาความรูแกนักเรียน และลูกศิษย ดวยความรักและความเปนหวง
ผูที่จะสามารถเปนครูไดนนั้ จะตองมีใจรักในการสั่งสอนศิษยดว ยความจริงใจไมใชแคสอนพอผานๆ แต
เปนการมอบสิ่งที่ดีใหกับนักเรียน ฉะนั้นผูท ี่มาสอนเพื่อใหผานไปวันๆ และสิ้นเดือนก็คอยรับเงินเดือนนั้น
ถือวาเปนครูทไี่ มใชครูโดยจิตวิญญาณ และครูมีหนาที่มากมายและตองเปนผูทใี่ ฝรูอยูตลอดเวลา สรางสรรค
งานตางๆเพื่อการเรียนรูของเด็กนักเรียน ตัวอยางเชน ผูที่ไดเปนครูแมแบบนัน้ จะเห็นไดวาทานทั้งหลาย
เหลานั้นมีความขยันหมั่นเพียรและสามารถเปนตนแบบใหกับครูทานอื่นไดเปนอยางดี…”

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชนิด
กาพยสรุ างนางค 28
กาพยยานี 11
อินทรวิเชียรฉันท 11
โคลงสองสุภาพ
โคลงสามสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ
กาพยฉบัง 16

บทที่ 37
บทรอยกรองประเภทตางๆ
จํานวนคํา จํานวนคําตอวรรคตอบท
ลักษณะการเรียงคํา
28
4*7
22
5-6-5-6
22
5-6-5-6
14+2
5-5-4-(2)
19+2
5-5-5-4-(2)
30+2+2
5-2-(2)*3,5-4
16
6-4-6

การบังคับ
สําคัญ
สัมผัส
สัมผัส
ครุ-ลหุ
เอก-โท
เอก-โท
เอก-โท
วรรณยุกตปลายวรรค
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8
9
10

กลอนสุภาพ
วสันตดิลกฉันท 14
รายสุภาพ

32
28
ไมจํากัด

8-8-8-8
8-6-8-6
5

สัมผัส/วรรณยุกต

ครุ-ลหุ
วรรณยุกตปลายวรรค

จํานวนคําและการแบงวรรคของฉันทประเภทตางๆ
ที่
ชื่อฉันท
ประเภท
การแบงวรรค
1 สัททุลวิกกีฬิตฉันท
19
3/3/2/4-2/3-2
2 วสันตดิลกฉันท
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(บาทที่ 1,4)-ตองแตงอยางนอย 2 บท
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บทที่ 38
ความงามในภาษา
ความงามของภาษาประกอบดวยเสียงอันไพเราะและความหมายที่งดงาม คําประพันธที่ดี
ประกอบดวยอลังการ คือ ใชภาษาถูกตองตามกฎเกณฑ มีการแตงภาษาที่ดี เพื่อใหผฟู งและผูอานสามารถ
มองเห็นภาพชัดเจน และมีโศภา คือ การใชถอยคําดี มีเสียงไพเราะและมีความหมายที่สมบูรณ
ถอยคํา เสียง และความหมาย
1. ถอยคํา
นักประพันธเลือกใชถอยคําที่สื่อความหมายใหผูอา นเกิดความรูสึกนึกคิด จินตนาการ และเขาใจ
ตรงกับผูเขียนภาษาไทยมีถอยคําที่แสดงความงามของภาษา ดังนี้
1. คําที่สะทอนลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น เชน แตงตัวเปนกาคาบพริก
2. กลุมคําที่สมั ผัสคลองจอง
4. คําไวพจน
5. คํามูลสี่พยางคที่พยางคที่ 1 และ 3 เปนเสียงสั้นเบา
6. คําซอนที่ขยายคําอื่นแลวใหความหมายเดนชัด
ถอยคําที่จะกอใหเกิดความงามในภาษานั้น จะตองเปนคําที่มีเสียงไพเราะ สะทอนใหเห็นภาพ
ชัดเจน มีอรรถ คือ มีความหมายแจมแจง และเรียบเรียงใหมีเสียงสัมผัสกันดี
2. เสียง
เสียงที่ทําใหเกิดความงามในภาษาไทย มี 3 ลักษณะ คือ
1. เสียงวรรณยุกต คําประพันธประเภทโคลงและราย นักประพันธนยิ มใชการบังคับการใช
วรรณยุกตเอก โท เพื่อใหมีทวงทํานองอันไพเราะ
2. เสียงสัมผัส คือเสียงที่คลองจองกัน มีทงั้ สัมผัสสระและอักษร
3. เสียงหนักเบา ในการอานรอยแกวผูทอี่ านจะรูจกั ทอดเสียง เนนเสียงหนักและเสียงเบาเปน
ทวงทํานองในบางคํา ทําใหผูฟงเขาถึงรสไพเราะของงานประพันธ ในประเภทรอยกรองมีบังคับเสียงหนัก
เบา(ครุ-ลหุ) ในงานประพันธประเภทฉันท
3. ความหมาย
ความหมายของขอความหรือถอยคําเปนสื่อที่ดีที่จะชวยใหผูอานเขาถึงความงามของภาษา
ความหมายของขอความจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมือ่ ถอยคํานัน้ มีบริบท ถอยคําเดียวกันถาอยูในบริบทตางกันจะให
ความหมายตางกันไปดวย บางครั้งผูแ ตงไดแทรกความหมายของสารไวในเรื่องที่แตง ชวนใหผูอา นไดขบ
คิดและตีความ ทําใหออกรสในการอานและไดเห็นความงามของภาษายิ่งขึ้น
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การเรียบเรียงถอยคําแบบรอยแกว มีลักษณะดังนี้
1. เรียงคําขยายไวหลังคําที่ถกู ขยาย
2. เวนวรรคตอนใหถูกตองจะชวยสื่อความหมายไดชัดเจน
3. เรียงคําใหดลุ ของเสียงและความหมาย
การเรียบเรียงถอยคําแบบรอยกรอง
1. ใชถอยคําที่ใหความรูสึกและมองเห็นภาพชัดเจนตรงกับจินตนาการของผูประพันธ
2. ใชถอยคําที่มีเสียงและจังหวะดุจดนตรี
3. เสนอสารทีใ่ หความคิดนึกถึงอันลึกซึ้ง
4. ใชถอยคําบรรยายหรือพรรณนาเพื่อใหเกิดความสะเทือนอารมณ
ศิลปะของการประพันธ
1. การสรรคํา
การสรรคํา คือ การเลือกใชคาํ ใหสื่อความคิด ความเขาใจ ความรูสึก และไดอารมณตรงตามความ
ตองการของผูเขียน ซึ่งมีลกั ษณะดังนี้
1. เลือกใชคําใหถูกตองตรงตามความหมายที่ตองการ
2. เลือกใชคําใหเหมาะแกเนือ้ เรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง
3. เลือกใชคําใหเหมาะแกลกั ษณะของงานประพันธ
4. เลือกใชคําไวพจน(คําที่เขียนตางกัน แตมีความหมายเหมือนกัน)ใหตรงความหมายที่ตองการ
5. เลือกคําโดยคํานึงถึงเสียง
- คําเลียนเสียงธรรมชาติ
- คําที่เลนเสียงวรรณยุกต
- คําที่เลนเสียงสัมผัส
- คําที่เลนเสียงหนักเบา
- คําที่พองรูป พองเสียงและคําซ้ํา
2. ความงามวรรณศิลป
1. สัมผัสอักษร สัมผัสสระ(คําคลองจอง) และสัมผัสวรรณยุกต
2. จินตภาพ (ภาพ/เคลื่อนไหว/เสียง/แสง)
3. การใชคําที่มีเสียงและจังหวะดุจดนตรี(สรรแตหาญสารตัวเหี้ยม)
4. การเลนคํา การซ้ําคํา
5. การดุลเสียงและดุลความหมาย
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กวีโวหารและสํานวนโวหาร
กวีโวหาร มักใชกับรอยกรอง สวนสํานวนโวหาร ใชกับรอยแกว ซึ่งกวีจะใชกวีโวหารและ
สํานวนโวหารเพื่อสรางภาพจากจินตนาการหรือใหความรูสึกของบุคคลตามที่บุคคลนั้นตองการ หรือที่
เรียกวาการใชโวหารภาพพจน ซึ่งมีหลายวิธดี ังตอไปนี้
1. การเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย
อุปมา คือการเปรียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง
อุปไมย คือ การเปรียบเทียบสิ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง
***คําชี้บง- พาง เพี้ยง เพียง ราว ราวกับ ดุจ ประดุจ หนึง่ ประหนึ่ง เฉก เชน เทียบ เทียม เที้ยร กล
วิยะ ประเลห* **
2. อุปลักษณ คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง โดยเทียบคุณสมบัติของสิ่งที่นํามาเปรียบกัน
( มักใช เปน เทา คือ แตสามารถละได)
3. บุคลาธิษฐาน/บุคคลวัต/บุคคลสมมุติ คือ การสมมติสิ่งตาง ๆ ใหมีกริ ยิ าอาการเหมือนมนุษย
4. สัญลักษณ คือ การใหสิ่งหนึ่งใชแทนอีกสิ่งหนึ่งโดยเปนที่เขาใจของสังคมทั่วไป
5. นามนัย คือการเปรียบเทียบโดยนําลักษณะเดนมาครอบคลุมหรือเปนตัวแทนของทั้งหมด เชน
เมืองโสม(เกาหลี) ***จะตองเอา sub set มาเปนตัวแทนของสิ่งทั้งหมด***
6. สัทพจน คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ
7. อัพภาส คือการกรอนเสียงคําซ้ําพยางคหนาใหเปนเสียง อะ
8. ปฏิพากย คือ ถอยคําหรือความคิดที่ขัดแยงกัน แตนํามาใชรวมกันเพื่อแสดงใหเห็นความ
กลมกลืนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพตาง ๆ กัน เพื่อใหเกิดความรูสึกหรือลึกซึ้ง สะเทือน
อารมณ
9. อธิพจนหรืออติพจน คือ การกลาวเกินจริง เพื่อเนนความรูสึก ทําใหเกิดความแปลกและ
เรียกรองความสนใจไดดี
10. อุปมานิทัศน คือ การยกเรื่องราวหรือนิทานเรื่องยาวๆมาเปรียบเทียบ
11. ปฏิรูปพจน คือ การนําเรื่องราว เหตุการณ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่รูจกั กันดีมาเปรียบเทียบ
หรืออางถึงเพือ่ ใหผูอานเขาใจไดมากยิ่งขึน้

96
บทที่ 39
คุณคาของงานประพันธ
ความหมายของงานประพันธ
งานประพันธเปนงานสรางสรรคของมนุษยที่ไดเขียนขึ้นอาจเปนลายลักษณอกั ษรหรือไมก็ได โดย
คัดเลือกถอยคําที่สละสลวยไพเราะมารวมเปนเรื่องราวขึน้ อาจจะสรางสรรคขึ้นแบบรอยแกวหรือรอย
กรองก็ไดแลวแตความเหมาะสมและความตองการของผูเขียนเอง
องคประกอบของงานประพันธ
งานประพันธที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกันจะจัดเปนประเภท "วรรณคดี" หรือถาเรื่องใด
ไมถึงขึ้นวรรณคดีกจ็ ะจัดเปนประเภท "วรรณกรรม" ซึ่งองคประกอบของงานประพันธประกอบดวย
1. เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวที่ผูประพันธแตงขึ้นจากจินตนาการ โลกทัศน ประสบการณ หรือจาก
ความรูสึกของผูประพันธเอง รวมถึงสารทีผ่ ูประพันธตองการสงใหผูอาน
2. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะรวมของประเภทงานประพันธทผี่ ูแตงใช อาจเปนรอยแกว ซึ่งเปนทั้ง
สารคดี เชน บทความ จดหมายเหตุ และบันเทิงคดี ไดแก นวนิยาย นิทาน หรืออาจเปนรอยกรอง เชน
นิราศ โคลง คําฉันท ลิลิต
คุณคาของงานประพันธ
คุณคาดานวรรณศิลป คือคุณคางานประพันธดานการแตง ซึ่งผูประพันธควรเลือกรูปแบบที่
สอดคลองกับเนื้อหา มีกลวิธีการแตงทีน่ าสนใจ การใชถอยคําที่ไพเราะสละสลวย และใหอารมณสะเทือน
ใจแกผูอาน รวมทั้งใหความบันเทิงและความคิดสรางสรรคดว ย ถาหากเปนเรื่องสั้นหรือนวนิยายควรมี
ลักษณะดังนี้
1. แกนเรื่องตองสัมพันธกับโครงเรื่องและตัวละครในเรือ่ ง
2. มีกลวิธกี ารประพันธที่แปลกและนาสนใจ
3. ในเรื่องควรมีจุดขัดแยงทีก่ อใหเกิดอารมณสะเทือนใจ
4. ภาษาที่ใชควรสละสลวยและสามารถมองเห็นภาพไดชดั เจน
5. คําพูดควรเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของตัวละครในเรื่อง
6. ใหสารที่มีความคิดสรางสรรคเกีย่ วกับชีวิตและสังคม
คุณคาดานสังคม งานประพันธที่สะทอนชีวิต ความเปนอยู คานิยม วัฒนธรรมและจริยธรรมของ
คนในสังคม รวมทั้งมีสว นชวยจรรโลงใจหรือพัฒนาสังคม จัดเปนงานประพันธทดี่ ีและมีคณ
ุ คาควรแกการ
ยกยอง
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การพิจารณาวรรณกรรม มี 2 ดานคือ
1. คุณคาดานวรรณศิลป
2. คุณคาดานสังคม
คุณคาดานวรรณศิลป ประกอบดวย
1. การใชถอยคําใหงดงาม – คําคลองจอง คําไวพจน คําอัพภาส เลนคํา ซ้ําคํา เสียงสูงต่ํา มีจังหวะ สัมผัส
สระ อักษร วรรณยุกต ศ เขาลิลิต ความหมายนัยตรง/ประหวัด ปฏิพากย(การกลาวความตรงกันขามกัน)
นาฏการ(เคลื่อนไหว)
2. การสรางจินตภาพ(แสง สี เสียง ความเคลือ่ นไหว)และอารมณดวยการใชโวหารบรรยาย พรรณนา
อธิบาย อภิปราย กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ ความหวัง ความสุข ฯลฯ
3. การใชโวหารภาพพจน (ดูหัวขอกวีโวหาร)
4. ถาเปนโคลงสี่สุภาพอาจมีการใชคําตายแทนคําเอกใหดูทตี่ ําแหนงคําเอกทั้งหมดวาใชคําตายกี่ทถี่ าใช
ทั้งหมดก็ใช
ประเภทของกลบท
ผูร ูไดแบงกลบทออกเปน 2 ประเภท คือ กลบท และกลอักษรพรอมกับอธิบายความหมายไวดังนี้
กลบทไดแก คําประพันธทมี่ ีลักษณะพิเศษไปกวาตามปกติ เชนใหมี สัมผัสอักษร สัมผัสสระ
อาจวางเรียงอักษรใหนอกเหนือไปกวากฎเกณฑของฉันทลักษณ อยางเชน กลอนกลบทกบเตนตอยหอย
โคลงกลบทกินนอนเก็บบัว กลบทนี้สว นมากแตงเปนกลอน
กลอักษรไกแกคําประภัณฑที่แตงใหซอนเงื่อน วางรูปใหตางไปจากคณะ ตองรูว ิธีอา นถึงจะอาน
ไดถกู ตองตามลักษณะของคําประภัณฑนนั้ ๆ เชน กลอนกลอักษรคมในฝก โคลงกลอักษรชางประสานงา
กลอักษรนีโ้ ดยมากพบทีแ่ ตงเปนโคลงเปนสวนมาก
สรุปไดวา กลบท แบงออกเปน 2 ประเภท คือ กลบท และ กลอักษร โดยกลบทหมายถึง คํา
ประพันธที่ยังคงวางรูปแบบใหเห็นวาเปน ราย โคลง กาพย ฉันท กลอนแตจะทําใหแปลกไปจากเดิม
ดวยการเลนสัมผัสสระ สัมผัสอักษร เลนรูปสระ รูปพยัญชนะ รูปและเสียงวรรณยุกต เลนคํา เลนวลี
คําครุ คําลหุ คําตาย และเลนมาตราดวยตัวสะกด สวนกลอักษรนั้น หมายถึงคําประภัณฑทแี่ ตงใหซอน
เงื่อน โดยการวางพยัญชนะสลับที่
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กลบทที่มักออกขอสอบ
1. กบเตนตอยหอย - หนึ่งวรรคมี 9 คํา เสียงพยัญชนะตน คําที่ 1-2-3 ซ้ํากับ คําที่ 4-5-6 สัมผัสกัน
ระหวางคําที่ 3และ 4 เขียนไดเปน กขค/กขค/000 (กลอน) รายจะเปนแบบ กขค/กขค คําที่3และ4
สัมผัสกัน เชน สรรแตหาญสารตัวเหี้ยม
2. ละลอกแกวกระทบฝง – คลายกบเตนตอยหอย แตสัมผัสกันระหวางคําที่ 3 และ 5 (กลอน)
3. กบเตนสลักเพชร – เสียงพยัญชนะตนคําที่ 1-2-3 4-5-6 และ 7-8-9 เสียงเดียวกัน สัมผัสระหวาง คํา
ที่ 3 - 4 และ 6-7 เขียนไดเปน กขค/กขค/กขค (กลอน) รายจะเปนแบบ กขค/กขค คําที่3และ5
สัมผัสกัน เชน แลนโจมทัพไลจับทัน
4. กบเตนสามตอน – วรรคหนึ่งมี 6 คํา เสียงพยัญชนะตนคําที่ 1-2 3-4 5-6 เสียงเดียวกัน เขียนได
เปน กข/กข/กข
5. นาคบริพนั ธ – 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 คําที่ 1 และ 3 เปนคําเดียวกัน เขียนไดเปน 000/000/กขกค
สัมผัสสระ
1. เคียง – สระเดียวกันเรียงกันสองคํา เชน เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา
2. เทียบเคียง – สระเดียวกันเรียงกันสามคํา เชน ถารักนักมักหนายคลายอิเหนา
3. ทบเคียง – สองสระเรียงกันสระละสองคํา เชน จึงแยมเยือ้ นเอือ้ นโอษฐโปรดประภาษ
4. เทียมแอก – สระเดียวกันมีคาํ อื่นคั่นกลาง อยูปลายวรรค เชน ดูประเทืองเรืองแสงทองสาดสอง
5. แทรกเคียง – คลายขอ 4 แตอยูตนหรือกลางวรรค เชน ขย้ําเขี้ยวขบปากดังนาคเปน
6. แทรกแอก – คลายขอ 5 แตมคี ําคั่นสองคํา เชน เราขอบใจจะเลี้ยงใหเทีย่ งธรรม
สัมผัสอักษร
1. คู - พยัญชนะตนเสียงเดียวกันเรียงกันสองคํา เชน จนลืมตัวมัวหมองเพราะตองตา
2. เทียบคู – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันเรียงกันสามคํา เชน เขาวาไวหวานนักก็มกั รา
3. เทียบรถ – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันเรียงกันสี่คํา เชน เสียงจิ้งหรีดหวีดแวววิเวกใจ
4. เทียมรถ – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันเรียงกันหาคํา เชน ยามกระสอบกรอบแกรกกระไกรกริก
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5. ทบคู – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันเรียงกันเปนสองคู เชน ขอหมายมั่นบุญเบื้องบุรพา
6. แทรกคู – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันมีคําอื่นหนึ่งคําคั่นกลาง เชน ดังปาชาพงชัฏสงัดคน
7. แทรกรถ – พยัญชนะตนเสียงเดียวกันมีคําอื่นสองคําคั่นกลาง เชน ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรม
จิต
คุณคาดานสังคม ประกอบดวย
1. การสะทอนสภาพสังคมในสมัยนั้น ไมวาจะเปน เครื่องแตงกาย บานเรือน ภาษาและถอยคํา
ที่ใช วัฒนธรรมประเพณี เปนตน
2. แนวคิด ความเชื่อ และคานิยม (ที่มักปรากฏในวรรณคดีไทย) ไดแก
- ไสยศาสตร โชคลาง ความฝน ภูตผี เวทมนตรคาถา
- พุทธศาสนา กรรม เทวดา สวรรค นรก
- จารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม
- ความกตัญู การตอบแทนคุณ
- อํานาจของพระมหากษัตริย
3. ขอคิดที่ไดรับจากเรื่อง
ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรม
1. การวิจารณตามแนวศีลธรรมและคติคําสอน
2. การวิจารณตามแนวประวัตศิ าสตรและชีวประวัติ
3. การวิจารณตามแนวรูปแบบนิยม
4. การวิจารณตามแนวมารกซิสต
5. การวิจารณตามแนวจิตวิเคราะห
6. การวิจารณตามแนวตํานาน
แนวการวิจารณเรือ่ งสั้น
1. ชื่อเรื่อง
2. โครงเรื่อง
3. ฉาก
4. ตัวละคร
5. บทสนทนา

6. แกนเรื่อง
7. กลวิธกี ารนําเสนอเรื่อง
8. การเปดเรื่อง และการปดเรื่อง
9. การดําเนินเรื่อง
10. ทวงทํานองและลีลาของเรื่องสั้น
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ลักษณะเรือ่ งสัน้ ที่ดี
1. ตองมีแกนเรื่องเพียงหนึ่งเดียว
2. ตองมีตัวละครสําคัญในการเดินเรื่องเพียงตัวเดียว ตัวละครประกอบอืน่ ๆไมควรเกิน 5 ตัว
3. มีการผูกเคาเรือ่ งทําใหผูอานอยากรูวาจะเกิดอะไรตอไป
4. ตองมีเนื้อความแนน ไมใชบท,คําพูด,กริยาอาการฟุมเฟอย ใชคํานอยแตไดใจความมาก
5. วางแนวเรื่องโดยถือตัวละครเปนใหญ ใหพฤติกรรมเกิดมาจากตัวละคร
6. เมื่อผูอานอานจบแลวควรไดรับรสหรืออารมณอยางใดอยางหนึ่ง
ลักษณะเรือ่ งสัน้ ที่ดีตามลักษณะโครงสรางของเรือ่ ง
1. ชื่อเรื่อง
- ชวนใหผูอานสนใจที่จะติดตาม
- เปนชื่อที่แปลก ทาทาย มีความนาสนใจ
- สัมพันธกับแกนเรื่อง ครอบคลุมเนื้อหา
2. โครงเรื่อง
- ประกอบดวยปญหาขอขัดแยง หรือมีขอคิดที่นาสนใจ
- มีกลวิธใี นการลําดับเรื่องใหเขาใจไดกระจาง
- การเปด/ปดเรือ่ งนาประทับใจ
- สรางความสนใจใครรูตอไป ไมมีเหตุบังเอิญ
- ความสัมพันธระหวางเหตุการณตางๆเกี่ยวเนื่องกันอยางมีเอกภาพ
- ชี้ใหผูอานไดเห็นโลกหรือสังคมอยางกวางขวางลึกซึ้ง
3. ฉาก
- มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง
- พรรณนาไดเห็นภาพ ชี้ชวนใหผูอานเกิดอารมณคลอยตาม
4. ตัวละคร
- อุปนิสัยสมจริงกับพฤติกรรม
- การพูดจาเหมาะสมกับวัย
5. แกนเรื่อง
- ควบคุมเรื่องราวใหอยูภายในสิ่งที่ตองการนําเสนอ
- ผูอานสามารถสรุปความคิดรวบยอดออกมาไดตรงตามที่ตอ งการเสนอ
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แนวการวิจารณกวีนพิ นธ
1. รูปแบบ (ฉันทลักษณ)
2. เนื้อหา (สารทีก่ วีตองการนําเสนอ)
3. ภาษา ( เสียง คํา ความหมาย สัมผัส จังหวะลีลา โวหาร )
4. กลวิธกี ารนําเสนอ (ทําอยางไรใหเรื่องดําเนินไปและบรรลุจุดมุงหมายของผูเขียน)
5. แนวคิดสําคัญของเรื่อง
ขนบทางวรรณกรรม
1. ขนบในการแตง (ขอกําหนดของคําประพันธแตละประเภท)
2. ขนบคําประณามพจนและการลงทาย
คําประณามพจน
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์
- พระมหากษัตริย
การลงทาย
ใหพร
- ผูแตง
ขอพร/ความประสงคของกวี
- ผูบันทึก
(ชาดก) ใครกลับชาติมาเกิดเปนใคร/อะไรบาง
- วัน เวลาทีแ่ ตง
ออกตัวใหชวยแกไขผลงาน
- สาเหตุที่แตง
3. ขนบการพรรณนาความ
1. เสาวรจนี – บทชมโฉม ชมธรรมชาติ
2. บทสระสรงทรงเครื่อง
3. บทชมบานชมเมือง
4. บทนารีปราโมทย – เกี้ยวพาราสี / เขาพระเขานาง
5. บทอัศจรรย
4. ขนบดานแนวเรื่อง
5. ขนบดานแบบฉบับของตัวเอก
6. ขนบดานการเลียนแบบ (ประดิษฐกรรมเสริมแบบ VS ประดิษฐกรรมนฤมิตร)
7. ขนบนิยมอารมณหรรษา
* กวียานุโลม (Poetic License) - กวีสามารถเลือกใชคําไดตามใจเพื่อเอือ้ ตอสัมผัสหรือจํานวนคําในวรรค*
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บทที่ 40
แนวคิด คานิยมและ น้าํ เสียง ในงานประพันธ
แนวคิด คือ ความคิดที่สําคัญที่เปนแนวในการผูกเรื่อง หรือความคิดอื่น ๆ ที่สอดแทรกไวในเรื่องนั้น ๆ
คานิยม คือ ความรูสกึ ความคิด ความเชื่อ หรือความเชื่อมั่นของมนุษยตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด และยึดถือปฏิบัติ
ในเรื่องตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีความหมายหรือมีความสําคัญตอตนเอง หรือกลุมของตน
น้ําเสียงหรืออารมณทแี่ ฝงในคําประพันธ
คร่ําครวญ
- พูดแสดงความโศกเศราเสียใจ
ชมเชย
- กลาวแสดงความพอใจความดีความสามารถของผูนอย
ยกยอ
- ชมความดีความสามารถเพือ่ ใหพอใจ
สรรเสริญ
- คิดหรือกลาวถึงอยางยกยอง
วากลาว
- วาผูนอยเพื่อใหปรับปรุงตน
กนโคตร
- ขุดโคตรขึ้นมาดา
บริภาษ
-วาผูอื่นทําผิดและใชถอยคํารุนแรง
ตัดพอ
- ตอวาดวยความนอยใจ
ตําหนิ
- วากลาวผูฟ งกระทําการบกพรอง
ประชด
- แกลงพูดหรือทําตรงกันขามกับใจเพาะความไมพอใจ
เสียดสี
- วาโดยไมกลาวถึงตรงๆ
กระทบกระเทียบ – เปรียบเปรยใหกระทบถึง
เหน็บแนม
- พูดสะกิดถึงสวนที่ไมดี
แดกดัน
- กลาวตรงามกับความจริงซึง่ ไมดี
เยาะเยย
- นําขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของอีกฝายหนึ่งมากลาวใหเปนที่ขบขัน
วิงวอน
- พยายามขอรองใหเขาเห็นใจสงสารยอมทําตาม
ชักชวน
- บอกใหปฏิบตั ิตามสวนตนจะรวมปฏิบัตหิ รือไมก็ได
เชิญชวน
- ชักจูงใหทําตามดวยความสุภาพ
เชื้อเชิญ
- เชิญใหทําอยางหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอผูทําเอง
แนะนํา
- บอกในฐานะที่มีความรูหรือประสบการณวาควรทําหรือปฏิบัติอยางไร
ชี้แนะ
- บอกวาควรทําอยางไร
ตักเตือน
- สั่งสอนใหรหู รือสํานึกในความผิดพลาดหรือในขอบกพรอง
ประณาม
- กลาววากระทําความผิดที่รา ยแรงหรือมีความประพฤติที่เสียหายมาก
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บทที่ 41
บทนมัสการมาตาปตุคณ
ุ และอาจาริยคุณ และคุณานุคุณ
ผูแ ตง : พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร)
พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) เปนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ. 2365 เคยบวชเปนเณรและพระภิกษุทวี่ ัดสระเกศ ศึกษาภาษาไทย หนังสือขอมและภาษา
บาลี สอบพระปริยัติธรรมไดเปรียญ 7 ประโยค ไดเขารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดเลื่อนบรรดาศักดิ์
ขึ้นเรื่อย ๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเปนสารประเสริฐพระยาศรีภูมิปรีชา เจากรมพระอาลักษณ และพระยา
ศรีสุนทรโวหาร ไดเปนครูสอนภาษาไทยในกรมพระอาลักษณ เปนอาจารยใหญโรงเรียนหลวงใน
พระบรมมหาราชวัง และไดเปนพระอาจารยถวายพระอักษรแกพระเจาลูกยาเธอดวย พระยาศรีสุนทร
โวหารถึงแกอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2384
พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงยกยองวา พระยาศรีสุนทรโวหาร เปน “ศาลฎีกา
ในเรื่องหนังสือไทย เมื่อตัดสินวากระไร ก็เปนคําพิพากษาสุดทาย ควรจะเถียงวากระไรอีกก็ฟงไมขึ้นใน
สมัยนั้น”
ผลงานที่สําคัญของทานมีหลายเรื่อง เชน แบบเรียนภาษาไทย 6 เลม
ลักษณะการแตง :
นมัสการพระพุทธคุณ - อินทรวิเชียรฉันท
นมัสการพระธรรมคุณ - กายพฉบัง 16
นมัสการพระสังฆคุณ - กาพยฉบัง 16
นมัสการมาตาปตุคุณ - อินทรวิเชียรฉันท
นมัสการอาจาริยคุณ - อินทรวิเชียรฉันทแตเปนฉันทที่ไมเครงครัดในฉันทลักษณมากนัก
เนื้อหารอยแกวของ “นมัสการพระพุทธคุณ”
บทที่ 1 พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูบ ริสุทธิ์ ตัดรากเหงาแหงกิเลสสิ้นแลว จึงปราศจาก
ความมัวหมอง
บทที่ 2 ในพระทัยของพระองคดุจดังดอกบัวบาน ทีป่ ราศจากราคีและมีกลิ่นหอมขจรไกล
บทที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณของพระองคดุจแมน้ํา โปรดประชาชนใหพนจากหวงน้ําคือ
การเวียนวายตายเกิดอันยากลําบาก
บทที่ 4 ทรงชี้ทางบรรเทาความทุกข ชี้ทางแหงความสุขสงบ ชี้ทางพระนิพพาน ซึ่ง
ปราศจากความโศกและภัยแหงความพลัดพราก
บทที่ 5 ทรงเพียบพรอมดวยดวงตาทัง้ หาอันแจมใส ทรงรูแจงเห็นจริงเหตุการณ ตาง ๆ
ทั้งใกลและไกล
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บทที่ 6 ทรงกําจัดจิตใจที่หยาบและสันดานบาปของชายและหญิง สัตวโลกทั้งหลาย
ไดพึ่งพิงพระองค ละทิ้งบาปกรรม บําเพ็ญบุญ
บทที่ 7 ขาพเจา ขอนอมศีรษะไหว เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระสัมมาสัม
พุทธเจาตลอดไป
เนื้อหารอยแกวของ “นมัสการพระธรรมคุณ”
บทที่ 1 ธรรมะเปนบอเกิดแหงความดี ดุจดวงประทีปอันสวางไสว
บทที่ 2 แหงองคพระศาสดา ที่สองกมลสันดานของสัตวโลกใหสวางพนจากความโงเขลา
บทที่ 3 ธรรมะ อาทิ อริยมรรคมีองค 8 และประการที่ 9 คือนิพพาน
บทที่ 4 อันไดชื่อวา เปนดินแดนเหนือโลกทีล่ ้ําลึกและยิ่งใหญ บริสุทธิ์พิเศษและสดใส
บทที่ 5 ธรรมตนทางสองประการแหงการเดินทาง คือ ปริยัติ (การศึกษา) และปฏิบัติ
บทที่ 6 คือทางเดิน ที่เปนดุจคลองทีน่ ําไปสูความสมหวัง สูดินแดนเหนือโลกโดยตรง
บทที่ 7 ขาพเจาขอนอมศีรษะ นบนอบพระธรรมดวยกายวาจาและใจ
เนื้อหารอยแกวของ “ นมัสการพระสังฆคุณ”
บทที่ 1 พระสงฆสาวกของพระศาสนา ปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
บทที่ 2 จนเห็นแจงพระอริยสัจ 4 จนบรรลุถึงทางที่หยุดและดับทุกขภัย
บทที่ 3 ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจามีปญ
 ญาผองใสสะอาดปราศจากความมัวหมอง
บทที่ 4 หางจากทางของขาศึกผูฮึกเหิม ดวยกาย วาจา และใจ
บทที่ 6 ไดชื่อวา เปนโอรสของพระพุทธเจา ผูมีคณ
ุ อันสุดจะนับได
บทที่ 7 ขาพเจาขอนบนอมหมูพระสาวกผูมีคุณดังที่กลาวมา
บทที่ 8 ดวยอํานาจแหงบุญของขาพเจา ขาพเจาขอนอมไหว พระไตรรัตนอันสมบูรณ
ประเสริฐยิ่ง
บทที่ 9 จงชวยขจัดภยันตรายตาง ๆ ใหดับและหมดสิ้นไป
เนื้อหารอยแกวของ “นมัสการมาตาปตคุ ณ
ุ ”
บทที่ 1 ขาพเจานบนอบคุณของบิดาและมารดา ผูเ ปนบุคคลแรกที่เกื้อกูลสงเคราะห บุตร
ธิดาจนเติบใหญ
บทที่ 2 ฟูมฟก ทะนุถนอม ไมเคยหางไกล แมจะยากลําบากเทาไรก็ไมเคยคิดถึง
บทที่ 3 ตรากตรําทนความทุกขยาก ถนอมเลีย้ งลูกอยางไมเหน็ดเหนื่อยปกปองอันตราย
จนลูกรอดเปนตัวเปนตน
บทที่ 4 เปรียบคุณของพอแมเหมือนภูเขาอันยิ่งใหญ หรือแผนดินอันไพศาล
บทที่ 5 ไมอาจจะทดแทนบุญคุณอันมากมายไดหมด พอแมคือผูม ีคุณความดี ควรแกการ
บูชา
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เนื้อหารอยแกวของ “นมัสการอาจาริยคุณ”
บทที่ 1 ขาพเจาขอคํานับนอมตอครูผูเมตตากรุณา โอบออมอารี คอยเจือจุน สั่งสอนทุก
สิ่งทุกอยาง
บทที่ 2 ยังไมทราบก็ไดทราบทั้งบุญและบาป ทุกสิ่งทุกอยาง ครูชี้แจงแบงปน อธิบาย
ใหชัดเจน
บทที่ 3 จิตใจของครูเต็มไปดวยความเมตตากรุณา ไมลําเอียง เหมือนทานตั้งใจมากะ
เกณฑใหศิษยฉลาดหลักแหลม
บทที่ 4 ขจัดความโงเขลา ความหลง จิตที่มืดมนงมงาย ความสงสัยในจิตใจใหหมดไป
บทที่ 5 คุณเหลานี้ ควรนับไดวายอดเยี่ยมในสามโลก ควรนึกและคิดถึงดวยจิตนอบนอม
ชื่นชม
เนื้อเรือ่ งยอ :
นมัสการพระพุทธคุณ - เปนคํากลาวบูชาองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่มีความบริสุทธิ์ปราศจาก
กิเลสทั้งหลาย น้ําพระทัยพระองคทานเบิกบานปราศจากราคี มีพระกรุณาโปรดมวลมนุษยใหหลุดพน ชี้
หนทางแหงสุขให ชี้แจงตนเหตุแหงทุกข เปนที่พึ่งพาของสัตวโลก
นมัสการพระธรรมคุณ - พระธรรมเปนบอเกิดแหงความดี เหมือนดวงประทีปที่สองจิตใจให
สวาง ธรรมประกอบดวยมรรคแปด รวมทั้งนิพพาน หากใครไดปฏิบตั ิธรรมนี้ ก็จะไดพบกับ โลกุตรสุข
นมัสการพระสังฆคุณ - ขอนมัสการพระสงฆผูเปนสาวกขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผู
เห็นแจงในอริยสัจสี่ มีปญ
 ญา มีความบริสุทธิผ์ องใส ปราศจากความมัวหมอง เปนบุญกุศลอันยิง่ ใหญแก
โลก ขอนมัสการสาวกของพระพุทธเจาจงชวยบันดาลใหขาปราศจากความทุกข และภยันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น
นมัสการมาตาปตุคุณ - ขอกราบไหวบิดามารดา ผูเลี้ยงดูเรามาอยางทะนุถนอม ดวยความ
ลําบากตรากตรํา คุณของบิดามารดาประดุจขุนเขาและยิ่งใหญกวาแผนดิน จนเหลือที่จะทดแทนได
นมัสการอาจริยคุณ - ขอกราบไหวครูอาจารยที่ไดกรุณาสั่งสอนทุกสิ่งทุกอยาง เหมือนทาน
แกลงทําใหเราฉลาดเฉียบแหลม ขจัดความเขลาและความลุมหลง ซึ่งเปนเรื่องที่ควรชืน่ ชมเปนอยางยิ่ง
ลักษณะดีเดนของเรือ่ ง :
คํากลาวนมัสการคุณานุคุณนีเ้ ปนบทสวดมนตในโรงเรียนที่นักเรียนคุน เคยเปนอยางดี แตนักเรียน
อาจจะไมไดศกึ ษาถึงความหมายใหเขาใจลึกซึ้ง เมื่อนําเรื่องนี้มาเปนบทเรียน จึงเปนการดีที่จะทําให
นักเรียนเขาใจและซาบซึ้งในบทพรรณนาพระคุณของพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา และครูบาอาจารย
ในดานลักษณะคําประพันธ นับเปนคําประพันธที่มีความไพเราะดวยโวหารเชิงพรรณนา ชี้แจงถึง
รายละเอียดของพระคุณทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คุณบิดามารดา และครูบาอาจารย คําศัพทที่ใช
เปนคําศัพทบาลีสันสกฤตปะปนอยูมาก แตก็เปนคําที่นกั เรียนคุน เคย บางคําเปนศัพททางพุทธศาสนาที่นา
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ศึกษา นอกจากนี้ ยังมีความดีเดนในเชิงเปรียบเทียบ ทําใหบทประพันธไพเราะและไดความหมาย
ชัดเจนยิ่งขึ้น
บทที่ 42
ขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนลุแกโทษ และ ขุนชางถวายฎีกา
ผูแ ตง : ยังไมทราบแนนอนวาใครเปนผูแตง
ลักษณะคําประพันธ : กลอนเสภา
เรื่องยอ : ในสมัยสมเด็จพระพันวษาแหงกรุงศรีอยุธยา พลายแกว ขุนชาง และนางพิมพิลาไลย เกิดใน
จังหวัดสุพรรณบรี ทั้งสามเปนเพื่อนเลนกันมาแตเด็ก ตอมา ขุนไกรบิดาของพลายแกวถูกพระพันวษากริว้
สั่งประหารชีวติ นางทองประศรีไดพาพลายแกวหนีอาญาหลวงไปอยูเมืองกาญจนบุรี สวนขุนศรีวิไชยบิดา
ของขุนชางถูกโจรฆาตาย และพันศรโยธาบิดาของนางพิมก็ตายดวยไขปา
เมื่อพลายแกวอายุได 15 ป ก็บวชเปนสามเณรที่วดั สมใหญ สมภารบุญไดชว ยสั่งสอนวิชาอาคม
ใหจนสิ้นความรู จึงแนะนําใหเณรแกวไปเรียนตอที่สุพรรณบุรี นางทองประศรีจึงพาเณรแกวไปเรียนวิชา
ตอกับสมภารวัดปาเลไลยก เณรแกวเปนคนเฉลียวฉลาดและขยัน จึงศึกษาเลาเรียนไดอยางรวดเร็ว ทั้งยัง
สามารถเทศนมหาชาติไดไพเราะจับใจ
ฝายขุนชางเมื่อมีอายุไดพอสมควรก็แตงงาน แตตอมาไมนานนางแกนแกวผูเปนภรรยาก็ปวย
ตาม
ครั้นถึงในงานเทศกาลสงกรานตที่วดั ปาเลไลยก นางพิมและเณรแกวไดพบกันอีกครั้งหนึ่ง ตาง
ก็มีจิตใจผูกกัน วันตอมาเณรแกวสึกจากเณรชัว่ คราวลอบไปหานางและไดเสียกัน สวนขุนชางซึ่งหลงรัก
นางพิมก็พยายามมาสูขอนางแตไมสําเร็จเพราะนางพิมไมยอม ในที่สุดเณรแกวซึ่งหนีสมภารวัดปาเลไลยก
ไปอยูกับสมภารคงเจาอาวาสวัดแค และไดเลาเรียนวิชาความรูจ นแตกฉานก็ลาสิกขา แลวขอรองใหนาง
ทองประศรีมาสูขอนางพิมให ทั้งสองจึงไดแตงงานกัน
แมขุนชางจะผิดหวังแตก็ยังไมละความพยายามที่จะใหไดนางพิมมาเปนของตน ดังนั้นเมื่อพระ
พันวษาทรงทราบขาวศึกที่เชียงใหมยกมาตีเชียงทอง ซึ่งเปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาก็กริว้ ขุนชางซึ่งรับ
ราชการอยูเปนสบโอกาสจึงกราบทูลใหมพี ระราชบัญชา สั่งพลายแกวยกทัพไปทั้งๆ ที่เพิ่งแตงงานไดเพียง
สองวัน
นางพิมตรอมใจจนลมปวยตองเปลีย่ นชือ่ ใหมเปนวันทองจึงหายปวย ฝายขุนชางก็ทําอุบายทุกวิธี
ทาง ไมวาจะเปนการนํากระดูกผีมาหลอกวาพลายแกวถูกฆา หรือขูนางศรีประจันวานางวันทองจะถูกริบ
เปนมายหลวง หรือไปทําใหตนโพธิ์อธิษฐานของพลายแกวเหี่ยวเฉาไปก็ตาม จนในที่สุดนางศรีประจัน
บังคับใหนางวันทองยอมแตงงาน แตนางวันทองก็ยังคอยพลายแกวไมยอมเขาหอกับขุนชาง
ในการทําศึกกับเชียงใหม พลายแกวไดรับชัยชนะและไดนางลาวทองกลับมากรุงศรีอยุธยาดวย
สมเด็จพระพันวษาทรงแตงตั้งใหเปนขุนแผน ขุนแผนกลับไปสุพรรณบุรีพรอมกับนางลาวทอง เมือ่ นาง
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วันทองและนางลาวทองวิวาทกัน ขุนแผนเขาหาม แตถกู นางวันทองใชถอยคํารุนแรงกับตนก็โกรธ จึง
พานางลาวทองกลับไปกาญจนบุรี ในวันนั้นเองนางวันทองก็ตองเขาหอและตกเปนเมียของขุนชาง
สองวันตอมาขุนแผนหวนคิดถึงนางวันทองจึงลอบขึ้นเรือนขุนชาง แตก็แคนใจและรูสึกรังเกียจ
ที่เห็นนางวันทองนอนคูกับขุนชาง จึงไดดาประจานนางวันทองกับขุนชางใหผูคนรับรูแลวกลับไป
กาญจนบุรี
สมเด็จพระพันวษาโปรดใหขุนชางขุนแผนเขาไปฝกหัดราชการที่กรุงศรีอยุธยา ขุนชางหาทาง
กําจัดขุนแผนโดยแสรงหวังดีรับฝากเวรขุนแผนที่จะไปเฝาไขนางลาวทอง เมื่อสมด็จพระพันวษาไมเห็น
ขุนแผนในที่เฝาจึงทรงถามถึง ขุนชางกราบทูลวาขุนแผนหนีเวรไปหาภรรยา สมเด็จพระพันวษากริว้ จึง
รับสั่งมิใหขุนแผนเฝาไขนางลาวทอง แตใหออกตระเวนดานอยูชายแดน สวนนางลาวทองนั้น ใหนําตัวมา
กักขังไวในวัง
ขุนแผนแคนขุนชางที่ทรยศจึงคิดชิงนางวันทองคืนมา โดยพยายามแสวงหาของวิเศษ 3 อยาง
คือ ดาบฟาฟน กุมารทอง และมาสีหมอกใหไดกอน เมือ่ ไดครบแลวก็ลอบขึ้นเรือนขุนชางดวยการสะกด
ผูคนใหหลับ ขุนแผนเขาหองผิดไดนางแกวกิริยาซึ่งถูกบิดานํามาขายใหขุนชางเปนภรรยา แลวจึงพานาง
วันทองไปอยูร วมกันในปา
ฝายขุนชางก็ไดถวายฎีกา สมเด็จพระพันวษาจงมีพระราชบัญชาใหหัวเมืองตาง ๆ จับขุนแผนสง
มากรุงศรีอยุธยา สวนขุนแผนเมื่อเห็นนางวันทองครรภแกใกลคลอด จังเขาไปหาพระพิจิตรเพื่อขอใหสง
ตนไปสูคดีในกรุงศรีอยุธยา ระหวางทางไดพบนางแกวกิรยิ าซึ่งไถตวั จากขุนชางแลว จมื่นศรีไดพาขุนแผน
และนางวันทองเฝากราบทูลเรื่องราวทั้งปวง สมเด็จพระพันวษาทรงตัดสินใหขุนแผนชนะความไดนางวัน
ทองคืน สวนขุนชางก็ถกู ปรับไหม
ตอมาขุนแผนไดขอใหจมืน่ ศรีขอพระราชทานโทษนางลาวทอง สมเด็จพระพันวษากริว้ มาก จึง
รับสั่งใหเอาขุนแผนไปจองจําไวในคุก ฝายนางแกวกิรยิ าไดปลูกทับนอกหับเผยคอยปรนนิบัติสามี แม
ขุนแผนจะมีเวทมนตรคาถาที่จะสะเดาะโซตรวนได แตก็ไมคิดหนีเพราะมีความจงรักภักดีตอสมเด็จพระ
พันวษา
สวนนางวันทองซึ่งอยูกับจมื่นศรี วันหนึ่งนางออกจากบานไปเยี่ยมขุนแผนไดถูกขุนชางใชบาว
ไพรฉดุ คราไปอยูสุพรรณ กระทั่งคลอดลูกชายตั้งชื่อวาพลายงาม ขุนชางเกลียดพลายงามมากจึงลวงไปฆา
แตผพี รายของขุนแผนมาชวยไวทนั แลวไปเขาฝนบอกนางวันทอง นางจึงเลาเรื่องทัง้ หมดใหพลายงามฟง
และใหพลายงามเดินทางไปอยูกับนางทองประศรีผูเปนยาที่กาญจนบุรี นางทองประศรีไดพาพลายงามไป
เยี่ยมขุนแผนในคุก และไดสอนวิชาตามตําราของขุนแผนแกพลายงาม หลังจากทําพิธโี กนจุกพลายงามเมื่อ
อายุได 13 ป นางทองประศรีก็พาหลานไปฝากกับจมื่นศรีเพื่อใหถวายตัวเปนมหาดเล็ก
ตอมากรุงศรีอยุธยาไดเกิดศึกกับเมืองเชียงใหม เพราะพระเจาเชียงใหมใหทหารมาชิงนาง
สรอยทองพระราชธิดาทีพ่ ระเจาลานชางตัง้ พระทัยจะถวายแดสมเด็จพระพันวษาไป แลวยังมีพระราช
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สาสนทาทายอีกดวย สมเด็จพระพันวษากริ้วจะเสด็จกรีธาทัพไปปราบ แตขุนนางไดทูลทัดทานไว
พลายงามไดโอกาสจึงกราบทูลอาสา พรอมทั้งขอพระราชทานอภัยโทษแกขุนแผนผูเ ปนบิดาใหไปชวยใน
การศึกดวย ครั้นเมื่อขุนแผนและพลายงามไดฤกษจะยกทัพ แกวกิรยิ าก็คลอดบุตรชายตั้งชื่อวาพลายชุมพล
ขุนแผนและพลายงามเดินทัพไปถึงเมืองพิจิตร พลายงามไดพบรักกับศรีมาลากอนจากไปทําศึก
ในการศึกครั้งนี้ขุนแผนและพลายงามไดชยั ชนะ ขุนแผนไดรับพระราชทานยศเปนพระ
สุรินทราฦๅไชยมไหสูรยภักดี ครองเมืองกาญจนบุรี สวนพลายงามไดรับแตงตั้งเปนจมื่นไวยวรนาถ และไดรับพระราชทานนางสรอยฟา พระราชธิดาของพระเจาเชียงใหมดวย
ในวันแตงงานของจมื่นไวยฯ หรือพระไวยกับนางศรีมาลาและนางสรอยฟา นางวันทองและขุน
ชางมาชวยงาน ขุนชางเมาเหลาวิวาทกับพระไวย จึงถูกพระไวยทําราย ขุนชางถวายฎีกากลาวโทษ ไดมีการ
ไตสวนความแตครั้งอดีต ขุนชางปฏิเสธขอกลาวหา จึงตองมีการดําน้ําพิสูจน ขุนชางแพ สมเด็จพระ
พันวษาทรงพระพิโรธจึงรับสั่งใหประหารชีวิตเสีย นางวันทองขอรองใหพระไวยขอพระราชทานอภัยโทษ
ขุนชาง พระไวยเห็นแกมารดาจึงยอมทําตาม
***ตอมาพระไวยไดมาพานางวันทองไปจากเรือนขุนชาง ขุนชางจึงถวายฎีกา ในวันไตสวน
ความสมเด็จพระพันวษาใหนางวันทองตัดสินใจเลือกวาจะอยูก ับขุนชาง ขุนแผน หรือ พระไวย นางวัน
ทองตัดสินใจไมได สมเด็จพระพันวษาจึงกริว้ มากและมีรบั สั่งใหประหารชีวติ นางในทีส่ ุด***
สวนนางศรีมาลาและนางสรอยฟาก็มีเรือ่ งทะเลาะวิวาทหึงหวงกันตลอดเวลา นางสรอยฟาแอบ
ไปหาเถรขวาด ทําเสนหใหพระไวยหลงรักจนถึงกับเฆีย่ นตีนางศรีมาลา พลายชุมพลซึ่งเขาชวยนางก็
พลอยถูกตีไปดวย จึงหนีไปกาญจนบุรีเลาเรื่องใหขุนแผนฟง ขุนแผนลงมาอยุธยาไดพบกับพระพิจิตรและ
นางบุษบาซึ่งรูข าวพระไวยหลงเสนหจึงชวยกันตักเตือน พระไวยกลับลําเลิกบุญคุณที่ชวยใหขุนแผนพน
โทษ ขุนแผนโกรธถึงกับตัดพอตัดลูก
ตอมาขุนแผนและพลายชุมพลวางแผนแกแคนพระไวย โดยพลายชุมพลปลอมตัวเปนมอญใหม
ลงมาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระพันวษาโปรดใหขุนแผนยกทัพออกไปตานศึก ขุนแผนแสรงทําเปนแพถูก
จับ พระไวยจึงตองออกไปรบขณะเดินทัพ นางวันทองไดปรากฏกายเปนเปรตมาหามทัพพระไวยเพื่อมิให
พอลูกฆากัน แตมิอาจยับยั้งได ในที่สุดพระไวยก็พายแพพลายชุมพล หนีไปเฝาสมเด็จพระพันวษากราบ
ทูลเรื่องราวทั้งปวง สมเด็จพระพันวษารับสั่งใหไปตามขุนแผนและพลายชุมพลมาเฝา ขุนแผนกราบทูล
ความจริง พลายชุมพลอาสาพิสูจน และจับเถรขวาดพรอมหลักฐาน สวนนางสรอยฟาไมยอมรับ ใสความ
นางศรีมาลาวาเปนชูกับพลายชุมพล จนตองมีการทําพิธลี ยุ ไฟพิสูจน นางสรอยฟาแพจึงถูกเนรเทศไป
เชียงใหม ตอมานางศรีมาลาคลอดบุตรชายชื่อพลายเพ็ชร นางสรอยฟาก็คลอดบุตรชายเชนกันชื่อวาพลาย
ยง สวนเถวรขวาดยังคงอาฆาตแคนพลายชุมพล แปลงกายเปนจระเขอาละวาด ภายหลังพลายชุมพลปราบ
จระเขเถรขวาดไดและไดรับพระราชทานความดีความชอบแตงตั้งใหเปนหลวงนายฤทธิ์
เนื้อเรือ่ ง : ขุนแผนกับนางวันทองตองระเหเรรอนออกไปอยูในปา เพราะตองหลบหนีพระราชอาญา ขณะ
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อยูปานางวันทองตั้งครรภได 7 เดือนขุนแผนสงสารนางวันทองจึงพาไปพึ่งพระพิจิตร ณ เมืองพิจิตรเปน
เวลา 1 เดือน ขุนแผนวิตกวาถาความทราบถึงสมเด็จพระพันวษา พระพิจิตรก็จะพลอยมีความผิดกับตนดวย
ขุนแผนจึงตัดสินใจมอบตัวกับพระพิจิตรเพื่อขอรับโทษ พระพิจิตรไดปลอบทั้งสองวาจะชวยผอนหนักให
เปนเบา พรอมจัดของกินและเงินใหอีก 3 ชั่ง ใหขุนแผนและนางวันทองและไดควบคุมตัวลงเรือไปกรุงศรี
อยุธยา ระหวางทางเขาเมืองไดพบนางแกวกริยา นางจําขุนแผนและนางวันทองไดกเ็ ขามาไหว จากนั้นพระ
พิจิตรก็มอบตัวใหพระหมื่นศรีรับตัวขุนแผนและนางวันทองไปจองจําเพื่อเบิกตัวเขาเฝาสมเด็จพระพันวษา
ตอไป
คานิยม
1. ความศักดิ์สทิ ธิ์ของกฎหมายยอมอยูเหนือสิ่งอื่นใด
2. ความกตัญูกตเวทีเปนคุณธรรมที่ควรยึดถือ
3. ลูกมีความสําคัญตอพอแมยิ่งกวาสิ่งใด
ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
1. รักแทยอมไมหวาดหวั่นตออุปสรรคและความทุกขยากใด ๆ
2. การปฏิบัติตามหนาที่อยางถูกตอง กอใหเกิดผลดีแกผกู ระทํา
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง : ขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
บทที่ 43
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ผูแ ตง : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ลักษณะคําประพันธ : กลอนบทละคร
จุดประสงค : เพื่อใชแสดงละครใน
เนื้อเรือ่ ง :
มีเคาความจริงในประวัติศาสตรของชวา ทาวกะหมังกุหนิงไดเชิญใหระตูปาหยัง และทาวปะหมัน
ซึ่งเปนนองชายมาชวยรบที่เมืองดาหา ถาทาวดาหาไมยอมยกนางบุษบาซึ่งเปนลูกสาวใหกับวิหยาสะกําลูก
ชายของตน ทาวดาหาไดรับสารสูของจากทาวกะหมังกุหนิง และถาทาวดาหาไมยอมยกนางบุษบาให
ทาวกะหมังกุหนิงจะยกทัพมาตีเมืองดาหา แตนางบุษบามีคูหมั้นแลวคือจรกาพระองคจึงปฏิเสธทาวกะห
มังกุหนิงพรอมกับคืนเครื่องบรรณาการทั้งหมดกลับไป จากนั้นพระองคจึงสงสารไปยังทาวกุเรปนพี่ชาย
สิงหัดสาหรีและกาหลังซึ่งเปนนองชายใหมาชวย ทาวสิงหัดสาหรี่จึงสงสุหรานากงลูกชายยกทัพไปชวย
สวนทาวกุเรปนมีสารลับ 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งไปถึงอิเหนาใหยกทัพไปชวยทาวดาหา ถาไมไปจะตัด
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ความเปนพอลูกกัน อีกฉบับหนึ่งไปถึงเจาเมืองหมันยาใหปลอยอิเหนามาชวยรบแลวใหกะหรัดตะ
ปาตีพที่ชายอิเหนายกทัพไปชวยอิเหนา อิเหนาเมื่อไดรบั สารของทาวกุเรปนก็จําใจลานางจินตะหรายกทัพ
ไปพรอมกับสังคามาระตา สวนทาวกะหมังกุหนิงเมื่อไดรับคําปฏิเสธจากทายดาหาก็โกรธมาก จึงสั่ง
ใหยกทัพไปตัง้ คายลอมกรุงดาหาไว อิเหนาไดยกทัพมาตั้งคายอยูนอกกรุงดาหาและไดเขาสูร บกับทาวกะห
มังกุหนิง ศึกครั้งนี้สังคามาระตาไดฆาวิหยาสะกํา สวนอิเหนาไดฆาทาวกะหมังกุหนิงตาย กองทัพของ
ทาวกะหมังกุหนิงแตกพาย อิเหนาใหอภัยนองของทาวกะหมังกุหนิงใหนําศพของทาวกะหมังกุหนิงและวิ
หยาสะกํากลับไปทําพิธีตามประเพณีได
ขอคิดที่ไดจากเรื่อง :
1. ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย
2. พอยอมรักลูกและยอมทําทุกอยางเพื่อลูกไดเสมอ
3. ผูที่มีความสามารถสูงและรอบคอบยอมเปนผูชนะในการรบ
4. การขาดเหตุผลและวิจารณญาณในการกระทําใด ๆ ยอมนําภัยมาสูตนไดเสมอ
บทที่ 44
สามกก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
ผูแ ตง : เจาพระยาพระคลัง ( หน )
ลักษณะคําประพันธ : ความเรียงประเภทนิทาน
เนื้อเรือ่ ง : แผนดินจีนในปลายสมัยราชวงศฮั่น บานเมืองเริ่มเสื่อมมาตัง้ แตรัชกาลพระเจาเลนเต เพราะ
กษัตริยหลงเชือ่ พวกขันทีซึ่งรวมมือกันกําจัดขุนนางผูใหญและฉอราษฎรบังหลวง จนประชาชนเดือดรอน
และเกิดจลาจลไปทัว่ ตอมากลุมโจรโพกผาเหลืองกอกบฏ เจาเมืองตามหัวเมืองตาง ๆ พยายามปราบปราม
เพื่อแสดงแสนยานุภาพของตน แตกไ็ มมีผใู ดปราบได
ชาวเมือง 3 คน คือ เลาป กวนอู และเตียวหุย สาบานเปนพี่นองกันและอาสาปราบโจรโพก
ผาเหลืองจนสามารถตีโจรแตกพายไปได พระเจาเลนเตจึงปูนบําเหน็จใหเลาปไปครองเมืองเมืองหนึ่ง โดย
มีกวนอูและเตียวหุยเปนขุนนางเอก พระเจาเลนเตมีขุนพลหนุมผูหนึ่งชื่อโจโฉเปนผูคุมทหารไปปราบโจร
โพกผาเหลืองจนแตกพายไปเชนกัน
เมื่อพระเจาเลนเตสิ้นพระชนม โอรสซึ่งยังทรงพระเยาวขึ้นครองราชยตอตั๋งโตะขุนนางผูหนึ่ง
เขามาปราบพวกขันทีที่ครองอํานาจอยูตั้งแตสมัยพระเจาเลนเต แลวถอดยุวกษัตริยออกจากตําแหนงและ
แตงตั้งพระอนุชาตางพระมารดาของพระองคเปนกษัตริยแ ทน ทรงพระนามพระเจาเหี้ยนเต ตั๋งโตะไดเปน
มหาอุปราชมีลิโปเปนทหารเอก ตั๋งโตะเปนคนอธรรม ทําใหผูคนเดือดรอนไปทั่ว จึงมีผูคิดกําจัดตั๋งโตะ
โดยทําอุบายใหลิโปผิดใจกับตั๋งโตะและฆาตั๋งโตะ โจโฉเขามากุมอํานาจราชการ และยกกองทัพไป
ปราบปรามหัวเมืองตาง ๆ จนมีอิทธิพลและบารมีมาก ตอมาไดเปนเจาเมืองกุนจิว๋ มีอํานาจอยูทางตอนเหนือ
และสูรบกับเลาปอยูเนือง ๆ
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เลาปปราชัยแกโจโฉตลอดเวลา เมื่อไดขงเบงมาเปนทีป่ รึกษากลศึก ขงเบงก็แนะนําใหเปน
พันธมิตรกับซุนกวนผูมีอํานาจในดินแดนลุมน้ําแยงซีเกียงทางใต ขงเบงคิดกลศึกรวมกับจิวยี่ขุนพลของซุน
กวน ทําใหสามารถตีทัพโจโฉพายไปได แตตอมาเลาปกบั ซุนกวนแตกพันธมิตรกันทําใหเกิดการสูร บกัน
เปนศึก 3 ดาน เมื่อโจโฉตาย โจผีบตุ รชายสืบตําแหนงตอมา ไดบังคับใหพระเจาเหี้ยนเตสละราชบัลลังก
แลวสถาปนาตนเองเปนกษัตริยว งศวุย ฝายเลาปเ มื่อขาววาสิ้นพระเจาเหี้ยนเต ก็สถาปนาตนเองเปนกษัตริย
วงศฮั่นสืบตอจากพระเจาเหีย้ นเต สวนซุนกวนนั้นราชาภิเษกขึ้นเปนกษัตริยวงศงอ แผนดินจีนในเวลานั้น
จึงแบงเปน 3 กก คือ กกฮัน่ ( หรือกกจก ) ของเลาป กกวุย ข0องทายาทโจโฉ และกกงอของซุนกวน ทั้ง
สามกกรบพุงกันมาเปนเวลานาน ตอมากกวุยตกอยูใตอาํ นาจของสุมาอี้ขุนพลผูใกลชิดกับกษัตริยม าตั้งแต
ครั้งโจโฉสุมาเจียวบุตรชายของสุมาอี้ปราบกกฮั่นไดและยึดอํานาจจากเลาเสี้ยน ( อาเตาโอรสเลาปผ ู
ครองราชยตอจากเลาป ) และตอมาสุมาเอี๋ยนบุตรชายของสุมาเจียว ตั้งตนเปนปฐมกษัตริยวงศจิ้นปกครอง
กกวุย แลวปราบกกงอไดสําเร็จ บานเมืองที่แยกออกเปนสามกกนานถึง 60 ปจึงรวมกันเขาอยูใตปกครอง
ของกษัตริยองคเดียวอีกวาระหนึ่ง
เรื่องสามกกตอนที่กาํ หนดใหเรียนเปนตอนที่ 22 เมือ่ กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ มีความ
เปนมาและเรือ่ งยอดังนี้
เมื่อโจโฉตั้งตัวเปนมหาอุปราชสําเร็จราชการแผนดิน ไดวางอํานาจตอพระเจาเหี้ยนเต จน
พระองคคับแคนพระทัย จึงขอใหตังสินขุนนางผูหนึ่งชวยกําจัดโจโฉ แตโจโฉรูต วั กอนจึงสังหารตังสินเสีย
แลวจึงคิดกําจัดเลาปซึ่งขณะนั้นครองเมืองซีจิ๋วอยู เมื่อไดขาววาโจโฉยกทัพมา เลาปก ับเตียวหุยก็คมุ ทหาร
ไปรับศึกที่เมืองเสียวพายและเขาปลนคายโจโฉ แตตอ งพายแพและพลัดหลงกัน เลาปหนีไปตามลําพังถึง
เมืองเซียงจิ๋ว และขอใหเจาเมืองพาไปพบอวนเสี้ยว ( บิดาของเจาเมือง ) ซึ่งเลาปเคยขอใหอว นเสี้ยวยกทัพ
ไปชวยตอสูก บั โจโฉ แตอว นเสี้ยวขัดของ มาครั้งนีอ้ ว นเสี้ยวจึงตอนรับเลาปแ ละใหพํานักลี้ภยั อยูท ี่เมืองกิจวิ๋
ฝายโจโฉเมือ่ เขายึดเมืองชีจวิ๋ ของเลาปได ก็ยกไปตีเมืองแหฝอ ของกวนอู เพือ่ กันมิใหอว นเสี้ยวมา
รับตัวภรรยาทั้งสองของเลาป ซึ่งกวนอูดแู ลอยูนนั้ ได โจโฉสงทหารไปลอใหกวนอูไลตามออกมานอกเมือง
และลอมจับตัวกวนอูไว เตียวเลี้ยว (ทหารฝายโจโฉ ) ซึ่งกวนอูเคยชวยชีวิตไวเปนผูเ ขาไปเกลี้ยกลอมกวนอู
ใหไปอยูก ับโจโฉ กวนอูยอมจํานนแตขอเงือ่ นไขเปนสัญญา 3 ขอจากโจโฉคือ 1. ขอใหไดเปนขาพระเหี้ยน
เต 2. ขอใหไดปรนนิบัตแิ ละคุมครองพี่สะใภทั้งสอง
3. ขอไปหาเลาปทันทีเมื่อรูว าอยูที่ใด แตแรกโจโฉไมยอมรับเงื่อนไขขอสุดทาย เตียวเลี้ยวจึงยกนิทานเรือ่ งอิ
เยียงผูกตัญูมาเลาเพือ่ ชี้ใหเห็นวากวนอูนนั้ เปนคนกตัญูมาก หากโจโฉเลี้ยงดูอยางดีอาจผูกใจกวนอูไวได
โจโฉจึงยอมรับเงื่อนไขของกวนอู
เรื่องในตอนที่กําหนดใหเรียนจบเพียงนี้ ตอจากนัน้ (ในตอนที่ 23 – 24 ) เมื่อกวนอูรูวาเลาปอยู
กับอวนเสีย้ วทีเ่ มืองกิจวิ๋ กวนอูก็ลาโจโฉไปโดยใหคํามั่นสัญญาวาจะหาโอกาสตอบแทนบุญคุณโจโฉให
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ได และ(ในตอนที่ 42 ) เมื่อโจโฉถูกจิวยีเ่ ผาทัพเรือจนแตกพายขณะสูร บกับฝายเลาปและซุนกวน กวน
อูก็ยอมปลอยใหโจโฉหนีไปไดเพราะ “คิดถึงคุณซึ่งมีมาแตหลัง”
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
บทที่ 45
ลิลิตตะเลงพาย
ผูแ ตง : สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ลักษณะคําประพันธ : แตงเปนรายสุภาพกับโคลงสุภาพ ทํานองลิลิต
จุดประสงค : เพื่อสดุดีพระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ
เนื้อเรือ่ ง : กลาวถึงพระบรมเดชานุภาพและบุญบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้นสมัยพระเจาหง
สาวดีนันทบุเรงทรงทราบขาวการเสด็จสวรรคตของพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ไดรับราชสมบัติสืบตอ พระเจาหงสาวดีจงึ รับสั่งใหพระมหาอุปราชราชโอรสยกทัพมาตีไทย
ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเตรียมทัพจะไปตีกมั พูชาที่ถือโอกาสมารุกรานไทยหลายครั้ง
ในระหวางที่ศึกพมามาประชิดเมือง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบขาวศึก ก็ทรงถอนกําลังไปสูรบกับ
พมาทันที ทัพหนายกลวงหนาไปตั้งที่ตําบลหนองสาหราย
ฝายพระมหาอุปราชาทรงคุมทัพมากับพระเจาเชียงใหมมีรพี้ ล 5 แสนคน เขาเขตไทยทางดานเจดีย
สามองค ทรงชมไม ชมนก ชมเขา และคร่าํ ครวญถึงพระสนมกํานัลมาตลอดจนผานไทรโยค ลํากระเพิน
และเขายึดเมืองกาญจนบุรีไดโดยสะดวก จากนั้นก็เคลื่อนพลผานพนมทวนเกิดลางรายคือลมเวรัมภาพัด
ฉัตรหัก ทรงตั้งคายหลวงทีต่ ําบลตระพังตรุ
สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงเคลื่อนพลทางพยุหยาตราทาง
ชลมารค ไปขึน้ บกที่ปากโมก บังเกิดศุภนิมิต ตอจากนัน้ ทรงกรีธาทัพทางบกไปตัง้ คายที่ตําบลหนอง
สาหราย เมื่อทรงทราบวาพมาสงทหารมาลาดตระเวน ทรงแนพระทัยวาพมาจะโจมตีทัพไทย จึงรับสั่งให
ทัพหนาเขาปะทะขาศึกแลวลาถอยเพื่อลวงขาศึกใหประมาทแลวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงนําทัพหลวงออกชวยตีกระหนาบ ชางพระที่นั่งสองเชือกตก
มัน ถลันเขาไปในหมูขาศึก แมทัพนายกองตามไมทัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรัสทาพระมหาอุป
ราชากระทํายุทธหัตถี จนมีชัยชนะ พระมหาอุปราชาขาดบนคอชาง สมเด็จพระเอกาทศรถกระทํายุทธ
หัตถีมีชัยชนะแกมังจาชโรกองทัพพมาแตกพายกลับไป สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรับสั่งใหสรางสถูป
เจดียไ วเปนเกียรติยศ
เมื่อเลิกทัพกลับถึงกรุงศรีอยุธยา โปรดเกลาฯ ปูนบําเหน็จแกนายทหารซึ่งตามเสด็จ และลงโทษ
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แกนายทัพนายกองที่ตามไมทัน แตสมเด็จพระวันรัต วัดปาแกวทูลขอชีวิตไว รับสั่งใหไปตีเมืองทวาย
ตะนาวศรีและมะริดแกตัว เชียงใหมซึ่งเปนของพมามาขอพึ่งบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงรับไว
ลิลิตตะเลงพาย ไดรับยกยองเสมอดวยลิลิตยวนพายและลิลิตพระลอ การบรรยายลักษณะของตัว
ละครทําไดอยางชัดเจน อักษรศาสตรวรรณคดีเรื่องนีใ้ หความรูเกี่ยวกับศัพทชื่อสิ่งตาง ๆ หลายประเภท
เชน นก ไม สัตวปา เครื่องแตงกาย อาวุธ ตําราพิชยั สงครามและพุทธศาสนา ทํานองแตงใชความประณีต
บรรจงในการเฟนหาคําไพเราะ งดงาม เหมาะสมและมีน้ําหนัก
บทที่ 46
รายยาวมหาเวสสันดรชาดก (กัณฑกุมาร)
ผูแ ตง : เจาพระยาพระคลัง (หน)
ลักษณะคําประพันธ : รายยาวแทรกคาถาภาษาบาลี
จุดประสงค : เพื่อใชเทศนสั่งสอนประชาชน
เนื้อเรือ่ ง : กลาวถึงชูชกที่หรอกพระอัจจุตฤษีใหบอกทางไปยังพระเวสสันดร ณ เขาวงกต เขาก็ไดเดินทาง
มาถึงอาศรมของพระเวสสันดรเปนเวลาเย็นพอดี จึงไดคางคืนบริเวณใกล ๆ กับอาศรมของพระเวสสันดร
เพราะชูชกไมกลาเขาไปขอสองกุมารตอนนี้เพราะเกรงวาจะเปนเวลาที่พระนางมัทรีกลับจากการหาผลไม
จากปาพอดี
คืนนั้นพระนางมัทรีทรงพระสุบินวามีผูชายรูปรางใหญโตตัวดําถือดาบมาตัดพระกรทั้งสองขาง
ของพระองค แลวควักเอาพระเนตรทั้งสองขางไป และยังเอาดาบเชือดพระทรวงควักเอาดวงพระหฤทัยของ
พระนางไปดวย เมื่อตื่นบรรทมเสด็จไปหาพระเวสสันดรเพื่อทรงทํานายฝน พระเวสสันดรทรงทราบดวย
อนุมานปญญาบารมีวาจะมีพราหมณมาของพระราชทานสองกุมารจึงแกลงทํานายวาเปนเพราะธาตุทั้งสี่
วิปริต ทําใหนางมัทรีทรงพระสุบินเชนนี้ รุงเชาพระนางมัทรีเสด็จเขาปาเพื่อไปหาผลไม ชูชกจึงมุงไปยัง
อาศรมพระเวสสันดรเพื่อขอพระราชทานสองกุมารนัน้ แตชูชกเกรงวาพระเวสสันดรจะไมพระราชทาน
สองกุมารใหจงึ ไดพูดชักแมน้ําทั้งหา หลังจากนั้นพระเวสสันดรก็ไดพระราชทานสองกุมารให โดย
กําหนดคาตัวของพระกัณหาไวมากกวาพระชาลี
ความรูเพิ่มเติม
1. ชาดก แปลวา ผูเ กิดแลว ซึ่งหมายถึงเรือ่ งราวของพระพุทธเจาในชาติกอน กอนทีจ่ ะตรัสรูปเปน
พระพุทธเจา ชาดกแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ
1. นิบาตชาดก เปนชาดกในพระไตรปฎก มี 500 เรื่อง จัดไวเปนหมวดหมูตามจํานวนคาถา
นับตั้งแต 1 คาถาถึง 80 คาถา ชาดกที่มีหนึง่ คาถา เรียกวา เอกนิบาติ ชาดกที่มีสองคาถา
เรียกวา ทุกนิบาต ชาดกที่มีสามคาถา เรียกวา ติกนิบาต ชาดกที่มีสิบคาถา เรียกวา ปญญาส
นิบาต ชาดกที่มีแปดสิบคาถา เรียกวา อสีตินิบาต ชาดกที่มีคาถาเกินแปดสิบคาถามีจํานวน 10
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ชาดก เรียกวา ทศชาดก หรือ มหานิบาตชาดก ก็ได
2. ปญญาสชาดก หรือเรียกวา ชาดกนอกนิบาต มี 50 เรื่อง เปนชาดกทีแ่ ตงขึ้นจากนิทานพื้นเมือง
ที่พระภิกษุชาวเชียงใหมแตงขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2200 เปนภาษาบาลี
2.จุณณียบท เปนบทนําเรื่องของแตละกัณฑ แตงเปนภาษาบาลี
3.คาถาพัน คือ คาถาบาลีลว น ๆ จํานวน 1,000 คาถา คาถาหนึ่งเรียกวา ฉันทบทหนึ่ง ฉันทที่ใชแตงในมหา
เวสสันดร เรียกวา ปฐยาวัตฉันท
มหาชาติประกอบดวย 13 กัณฑ ดังนี้
1.กัณฑทศพร กลาวถึงเรื่องฝนโบกขรพรรษ พระนางผุสดีขอประทานพร 10 ประการจากพระ
อินทรกอนที่จะจุติมาเกิดในมนุษยโลก
2. กัณฑหิมพานต กลาวถึงพระเวสสันดรพระราชทานชางปจจัยนาเคนซึ่งเปนชางคูบานคูเมือง
เปนเหตุใหชาวสีวโี กรธแควนพระเจาสญชัยจึงเนรเทศพระเวสสันดรและพระนางมัทรีไปอยูปาหิม
พานต
3.ทานกัณฑ กลาวถึงพระเวสสันดรพระราชทานสัตตสดกมหาทาน คือ ทานเจ็ดสิ่ง ลิงละเจ็ดรอย
ไดแก ชาง มา รถ โค ทาสหญิง ทาสชาย นางสนม
4. กัณฑวนปเวสน กลาวถึงพระเวสสันดร พระนางมัทรี พระชาลี พระกัณหา เสด็จผานแควนเจต
ราษฎรไปประทับ ณ บรรณศาลาที่พระอินทรเนรมิตถวาย ณ เขาวงกด ปาหิมพานต
5. กัณฑชูชก กลาวถึงพราหมณชูชกถูกนางอมิตตาดาบังคับใหไปขอสองกุมารไปเปนคนรับใช ชู
ชกใชกลอุบาลหรอกพรานเจตบุตรผูเฝาทางวาจะมาทูลอันเชิญพระเวสสันดรกลับไปครองเมือง
6. กัณฑจุลพน กลาวถึง ชูชกเดินทางไปพบพระอัตจุตฤาษี
7. กัณฑมหาพน กลาวถึง ชูชกลวงพระอัตจุตฤาษีเพื่อใหบอกทางไปบรรณศาลาพระเวสสันดร
8.กัณฑกุมาร กลาวถึง ชูชกไดเฝาพระเวสสันดรทูลขอสองกุมาร ชูชกทุบตีสองกุมารตอพระ
พักตรพระเวสสันดร
9. กัณฑมัทรี กลาวถึงพระนางมัทรีกลับจากหาผลไมไมพบพระชาลีและพระกัณหา ทรงคร่าํ ครวญ
จนสลบ พระเวสสันดรจึงตรัสวาไดพระราชทานสองกุมารนั้นใหพราหมณชูชก
10. กัณฑสักกบรรพ กลาวถึง พระอินทรเสด็จไปทูลขอพระนางมัทรี และไดพระราชทานพร 8
ประการแกพระเวสสันดร
11. กัณฑมหาราช กลาวถึงพระเจากรุงสัญชัยทรงไถสองกุมารจากชูชก และเสด็จไปเชิญพระ
เวสสันดรกลับพระนคร
12. กัณฑฉกษัตริย กลาวถึง กษัตริยทั้งหกพระองคทรงพบกันและวิสญ
ั ญีภาพ พระอินทรทรง
บันดาลใหเกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมากษัตริยทั้งหกทรงฟนจากวิสัญญีภาพ
13. นครกัณฑ พระเวสสันดรเสด็จกลับพระนคร
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ขอคิดที่ไดจากเรื่อง :
1.การเสียสละเพื่อสวนรวมเปนคุณธรรมอันประเสริฐสุด
2. ธรรมยอมคุม ครองผูประพฤติธรรม
3. ผูมีปญ
 ญาและคุณธรรมแมยังเปนเด็กยอมไดรับการยกยองจากผูใ หญ
4. อํานาจแหงคุณธรรมยอมชนะอํานาจทั้งปวงเสมอ
รายยาวมหาเวสสันดรชาดก (กัณฑมัทรี)
ผูแ ตง : เจาพระยาพระคลัง ( หน )
ลักษณะคําประพันธ : รายยาว
เนื้อเรือ่ ง : กัณฑทศพร หลังจากตรัสรู พระพุทธเจาไดเสด็จพรอมดวยพระอรหันตสองหมื่นรูปไปยังกรุง
กบิลพัสดุเ พื่อทรงเทศนโปรดพระประยูรญาติ แตบรรดาพระประยูรญาติทรงมีทิฐมิ านะ ไมยอมถวาย
สักการะ พระพุทธองคจึงทรงแสดงปาฏิหาริยใ หเปนที่ประจักษ พระประยูรญาติทั้งปวงจึงสิ้นมานะถวาย
ความเคารพ ทันใดก็เกิดฝนโบกขรพรรษ พระอรหันตทงั้ ปวงปรารภวาไมเคยเห็นฝนเยีย่ งนี้มากอน
พระพุทธเจาตรัสวาฝนนี้เคยตกลงมาครั้งหนึ่งแลวในอดีต พระอรหันตจึงทูลอาราธนาใหตรัสเลาเรื่องอัน
ยังใหเกิดฝนโบกขรพรรษดังนี้
ในสมัยพระพุทธเจาวิปสสี กษัตริยแ หงนครพันธุมดีมพี ระราชธิดาสองพระองค พระราชธิดา
พระองคใหญไดทรงกระทําการสักการะบูชาพระพุทธเจาวิปสสี พรอมทั้งทรงอธิษฐานขอใหไดบังเกิดเปน
พระมารดาของพระพุทธเจาในอนาคต ตอมาพระราชธิดานี้ไดไปเกิดเปนเทพผุสดีพระมเหสีของพระอินทร
เมื่อสิ้นบุญจะตองจุติลงมาเกิดในมนุษยโลก พระอินทรไดประทานพร 10 ประการตามที่นางทูลขอ
กัณฑหิมพานต เทพผุสดีไดมาปฏิสนธิในโลกมนุษย เปนพระราชธิดาผุสดีแหงกษัตริยเมือง
มัททราช เมื่อเจริญพระชันษาก็ไดเปนพระมเหสีของพระเจากรุงสญชัยแหงสีวีราษฎร ตอมามีพระราช
โอรสทรงพระนามวาเวสสันดร เพราะประสูติในตรอกพอคากลางพระนครขณะพระนางเสด็จประพาส
พระกุมารเวสสันดรมีพระทัยฝกใฝบําเพ็ญทานอยูเปนเนืองนิตยตั้งแตทรงพระเยาว ครั้นพระชนมายุได 16
พรรษาไดอภิเษกสมรสกับพระนางมัทรี เสวยราชยเปนกษัตริยแ หงกรุงสีวี มีพระโอรสคือชาลี และ
พระธิดาคือกัณหา
ตอมาเมืองกลิงคราษฎรเกิดฝนแลงขาวยากหมากแพง พระเจากลิงคราษฎรไดสงพราหมณมาทูล
ขอชางปจจัยนาเคนทรซึ่งเปนชางคูเมืองสีวี พระเวสสันดรก็พระราชทานให ทําใหชาวเมืองสีวโี กรธแคน
ทูลฟองใหพระเจาสญชัยเนรเทศพระเวสสันดรไปอยูปา พระเจาสญชัยจําพระทัยตองเนรเทศพระเวสสันดร
พระนางมัทรีขอตามเสด็จพระสวามีพรอมกับพาพระโอรสและพระธิดาไปดวย
ทานกัณฑ พระนางผุสดีทูลขอพระราชทานอภัยโทษใหแกพระเวสสันดร แตพระเจา
สญชัยไมตรัสตอบแตประการใด สวนพระเวสสันดรนัน้ กอนที่จะเสด็จออกจากพระนครไปเขาวงกต ได
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พระราชทานสัตสดกมหาทาน พระเจาสญชัยไดทรงขอมิใหพระนางมัทรีและสองกุมารตามเสด็จไปใน
ปา แตก็ไรผล ทั้งสี่พระองคเสด็จออกจาเมืองสีวีไปทามกลางความโศกเศราเสียพระทัยของพระเจาสญชัย
และพระนางผุสดี
กัณฑวนปเวสน พระเวสสันดร พระนางมัทรีและสองกุมารเสด็จไปถึงเมืองมาตุลนครเจต
ราษฎร เมื่อทราบเรื่องราวความเปนมา กษัตริยเ จตราษฎรจึงทูลขอใหพระเวสสันดรเสวยราชยในเมืองนี้
แตพระเวสสันดรทรงปฏิเสธ ยืนยันจะเสด็จไปยังเขาวงกต กษัตริยเ จตราษฎรจึงทรงพรรณนาชี้ทางไปยังปา
หิมพานต แลวมีรับสั่งใหพรานเจตบุตรทําหนาที่เฝารักษาตนทางมิใหผูใดผานลวงล้าํ ไปรบกวนทัง้ 4
พระองค ยกเวนผูเปนราชทูตที่ถือสาสนมาจากพระเจาสญชัยหรือจากกษัตริยเจตราษฎรเทานั้น ฝายพระ
อินทรไดมีเทวโองการใหพระเวสสุกรรมมาเนรมิตบรรณศาลาและเครื่องจําเปนในการบําเพ็ญพรตไวให
เมื่อทั้ง 4 พระองคเสด็จมาถึงเขาวงกตก็ผนวชเปนดาบส
กัณฑชชู ก ชูชกเปนพราหมณเฒายากจนแหงแควนกลิงคราษฎร ขอทานไดเงินมากมาย จึงนําไป
ฝากเพื่อนพราหมณ แตเพื่อนไดนําเงินที่ชชู กฝากไวไปใชจงชดใชโดยยกนางอมิตตดาบุตรสาวใหเปน
ภรรยา นางอมิตตดาปรนนิบตั ิสามีอยางดียงิ่ เปนเหตุใหพราหมณอื่น ๆ เปรียบเทียบนางอมิตตดากับภรรยา
ของตนแลวพาลทุบตีภรรยา เหลานางพราหมณีจึงรุมดาวานางอมิตตดา เทวดาดลใจใหนางอมิตตดาบีบ
บังคับใหชูชกไปขอกัณหาชาลีมาเปนขารับใช ชูชกจําใจตองเดินทางไปและพบกับพรานเจตบุตร ชูชกใช
โวหารลอลวงใหพรานเจตบุตรหลงเชื่อวาตนเปนราชทูตจากพระเจาสญชัย
กัณฑจลุ พน พรานเจตบุตรพรรณนาถึงปาที่ชูชกจะตองเดินทางผานไป แลวแนะใหไปหาพระ
อัจจุตฤๅษีเพื่อขอใหชางไปเขาวงกตอันเปนที่พํานักของพระเวสสันดร
กัณฑมหาพน ชูชกเดินทางไปตามที่เจตบุตรบอก กระทั่งไดพบกับพระอัจจุตฤๅษี พระฤๅษี
หลงเชื่อชูชกวาจะไปสนทนาธรรมกับพระเวสสันดร จึงชี้ทางไปเขาวงกตให พรอมทัง้ พรรณนาลักษณะปา
ที่จะผานพบโดยละเอียด
กัณฑกุมาร ชูชกเดินทางไปถึงเขาวงกตในเวลาเย็น แตยงั ไมเขาไปพบพระเวสสันดรทันที คอยให
ถึงเวลาเชาเพื่อใหพระนางมัทรีเสด็จไปหาผลาหารกอนจะไดทลู ขอกุมารโดยไมมผี ูใดขัดขวาง ในคืนนั้น
พระนางมัทรีทรงพระสุบินราย พระเวสสันดรทรงเลีย่ งทํานายไปวาเกิดจากธาตุวิปริต ครั้งรุงเชาพระนางได
ทรงสั่งเสียสองกุมารและฝากฝงแกพระเวสสันดรแลวเสด็จเขาปา ชูชกเห็นเปนโอกาสเหมาะ จึงเขาไปทูล
ขอสองกุมาร สองกุมารทรงไดยินก็หนีไปแอบในสระบัว พระเวสสันดรตรัสเรียกขึน้ มาแลวบริจาคแกชู
กชก ชูชกเฆีย่ นตีสองกุมารตอพะพักตรพระเวสสันดรเพื่อกําหราบแตตนมือ ทั้งสองกุมารตรัสพอจนพระ
เวสสันดรเกือบระงับพระอารมณโกรธมิได แตในที่สุดก็ทรงใชขันติและอุเบกขาเขาขมใจ จนชูชกพาสอง
กุมารจากไป
กัณฑมัทรี กอนจะออกจากประตูปา สองกุมารคร่ําครวญสั่งความถึงพระมารดาจนเทพยดาสงสาร
และเพื่อใหการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญของพระเวสสันดรเปนไปอยางราบรื่น พระอินทรจึงมีเทวบัญชาให
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เทวดาจําแลงเปนสิงโตและเสือสองตัวไปขวางทางมิใหพระนางมัทรีกลับทันการบําเพ็ญทานครั้งนี้
จนกระทั่งมืดค่ํา สัตวทั้งสามจึงหลีกทางใหตามคําวอนขอของพระนาง ครั้นถึงพระอาศรมไมพบสองกุมาร
พระนางมัทรีซึ่งทรงสังหรณพระทัยจากพระสุบินอยูแ ลวก็ทรงโศกเศรามาก เสด็จไปทูลถามพระเวสสันดร
พระเวสสันทรก็ไมทรงตอบแตกลับทรงตัดพออยางรุนแรง ทําใหพระนางมัทรีกริว้ ยิง่ นัก ไดเสด็จตามหา
สองกุมารทุกหนทุกแหงในปาก็ไมทรงพบ ดวยความทุกขโทมนัสพระทัยเปนอยางยิ่งทําใหทรงถึงแก
วิสัญญีภาพ ครั้นพระเวสสันดรทรงแกไขใหฟนพระสติและตรัสเลาความจริง พระนางมัทรีก็ทรง
อนุโมทนาดวยอยางเต็มพระทัย
สักกบรรพ พระอินทรทรงแปลงเปนดาบสพราหมณมาทูลขอพระนางมัทรีเพราะเกรงวาจะมีผูมา
ทูลขออีก พระเวสสันดรพระราชทานให พระนางมัทรีกท็ รงอนุโมทนา พระอินทรจงึ แสดงพระองคแลว
ถวายพระนางคืน พระเวสสันดรไดทลู ขอพร 8 ประการ เมื่อประสาทพรแลวพระอินทรก็อนั ตรธานไป
มหาราช เทพยดาไดดลใจใหชูชกพาสองกุมารเดินทางมาถึงกรุงสีวี แลวเดินลัดตัดผานหนาพระ
ลาน พระเจากรุงสญชัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารมีรูปโฉมงดงาม จึงรับสั่งใหไปนําตัวทั้งสามมาเฝา เมื่อ
ทรงทราบเรื่องราวทั้งปวงก็ทรงไถสองกุมารตามคาตัวทีพ่ ระเวสสันดรทรงกําหนดไว แลวตรัสให
ตระเตรียมกองทัพเกียรติยศเสด็จไปพรอมดวยพระนางผุสดีและกัณหาชาลี เพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรและ
พระนางมัทรีคนื พระนคร ฝายชูชกก็ตายเพราะบริโภคอาหารที่จัดมาเลีย้ งดูมากจนเกินไป
ฉกกษัตริย พระเจากรุงสญชัย พระมเหสีและพระนัดดาเสด็จไปถึงพระอาศรม ไดพบกับพระ
เวสสันดรและพระนางมัทรี ทั้ง 6 พระองคทรงปตโิ สมนัสเปนที่ยิ่งถึงกับทรงวิสัญญีภาพ ทันใดก็มีฝน
โบกขรพรรษตกลงมา ทั้ง 6 พระองคพรอมดวยขาราชบริพารก็ฟนคืนสติ บรรดาเสนามาตยและประชาชน
ที่ตามเสด็จจึงทูลขอใหพระเวสสันดรและพระนางมัทรีลาผนวชเสด็จคืนพระนครเสวยราชยดังเดิม
นครกัณฑ พระเวสสันดรและพระนางมัทรีลาผนวช ไดมกี ารจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้ง
หนึ่ง ครั้นเมื่อเสด็จกลับถึงพระนครก็โปรดใหปลอยสัตวและนักโทษ รวมทั้งทรงบริจาคทานแกประชาชน
พระเวสสันดรดํารงพระชนมอยูได 120 พรรษาจึงสวรรคต เสด็จเสวยทิพยสมบติในสวรรคชั้นดุสติ
เมื่อตรัสเลาจบลง พระพุทธเจาก็ทรงเทศนาอริยสัจ และตรัสถึงการกลับชาติมาเกิดวาผูใดในเรื่อง
มาเกิดเปนผูใ ดในสมัยพระพุทธองค
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...........
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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บทที่ 47
กาพยเหเรือ
ผูแ ตง : เจาฟาธรรมาธิเบศร
ลักษณะคําประพันธ : กาพยหอโคลงเหเรือ ขึ้นตนดวยโคลงสี่สุภาพ 1 บทกอนแลวตามดวยกาพยยานี 11
จุดประสงค : 1. เพื่อใชเปนบทเหเรือ
2. เพื่อใหจังหวะฝพาย พายพรอมกัน
3. เพื่อใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เนื้อเรือ่ ง : กลาวถึงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคประกอบดวยเรือพระที่นั่ง และเรือที่มโี ขนเรือเปนรูป
สัตวตาง ๆ คือ เรือครุฑ ยุดนาค เรือไกรสรมุข เรือสุวรรณหงส เรือชัย เรือคชสีห เรือมา เรือสิงห เรือนาคา
เรือมังกร เรือเลียงผา เรืออินทรี ซึ่งเปนการชมความงามของเรือ
หลังจากนัน้ เปนการชมความงามของปลาในตอนสาย ๆ ซึ่งไดแก ปลานวลจันทร คางเบือน
ตะเพียน กระแห แกมช้ํา ปลาทุก น้ําเงิน ปลากราย หางไก สรอย เนื้อออน เสือ แมลงภู หวีเกศ ชะแวง
ชะวาด แปบ
เมื่อเรือแลนเรียบชายฝงตอนบายก็ชมตนไมไปดวย เชน นางแยม จําปา ประยงค พุดจีบ พิกุล
สุกรม สายหยุด พุทธชาด บุนนาค เต็ง แตว แกว กาหลง มะลิวัลย ลําดวน
เมื่อใกลพลบค่ําก็ชมนกตาง ๆ ดังเชน นกยูง สรอยทอง สาลิกา นางนวล แกวไกฟา แขกเตา
ดุเหวา โนรี สัตวา
และตกตอนกลางคืนก็คร่ําครวญคิดถึงนางที่เปนที่รกั ยิ่ง
ประเพณีการเหเรือมี 2 ประเภท คือการเหเรือหลวงในงานพระราชพิธี และเหเรือเลนเปนการเหเรือ
ในขณะเลนเรือ
ลักษณะการเหเรือ มี 4 ชนิดคือ
1. เหโคลงนํากาพย ใชเหเมือ่ เรือออกจากทาไปตามน้ํา
2. ชาละวะเห คือ เหชา ใชเหเมื่อเรือออกจากทาไปตามน้ํา
3. สวะเห ใชเหเมื่อเรื่อจวนจะถึงที่ประทับ เรือก็จอดพอดี
4. มูลเห ใชเหขณะเรือจะเทียบทา
คุณคาทางดานวรรณศิลป
1. การพรรณนาใหเห็นภาพและใหอารมณความรูสึกไดดี
2. รูปแบบสอดคลองกับเนื้อหา
3. มีกลวิธกี ารพรรณนาโดยใชอุปมา การเลนคํา การแสดงใหเห็นภาพและอารมณตาง ๆ ไดดี
คุณคาทางดานสังคม
1. สะทอนภาพการดําเนินชีวิตของคนไทยในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาที่ใชเรือเปนพาหนะสําคัญ
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เพราะมีแมน้ําลําคลองมาก
2. ใหความรูเกีย่ วกับประเพณีการเหเรือ และขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
3. สะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อของคนไทย
บทที่ 48
สามัคคีเภท คําฉันท
ผูแ ตง : ชิต บุรทัต
ลักษณะคําประพันธ : ฉันทชนิดตางๆ และกาพยฉบัง 16
เนื้อเรือ่ ง : สามัคคีเภทคําฉันท ซึ่งเปนบทประพันธของ ชิต บุรทัต มีที่มาจากคัมภีรพ ระไตรปฏก ซึ่งมี
เรื่องราวกลาววา ในครั้งพุทธกาล แควนมคธเปนมหาอาณาจักรบนลุมแมน้ําคงคามีกรุง
ราชคฤหเปนเมืองหลวง พระมหากษัตริยผ ูปกครองแควนมคธคือพระเจาพิมพิสาร พระราชโอรสพระองค
แรกทรงพระนามวาอชาตศัตู เจาชายอชาตศัตรูถูกพระเทวทัตยุยงใหกอ การกบฏชิงราชบัลลังก และลอบ
สังหารพระราชบิดาแตถูกจับได เมื่อพระเจาพิมพิสารทราบความประสงคของพระราชโอรส จึง
พระราชทานอภัยโทษและยกทราชสมบัตใิ ห แตเจาชายอชาตศัตรูเกรงพระราชบิดาเปลี่ยนพระทัยภายหลัง
จึงบัญชาใหจับพระเจาพิมพิสารจองจําบนภูเขาคิชฌกูฏและทรมานจนสิ้นพระชนม
พระเจาอชาตศัตรูเปนศัตรูกับกษัตริยลจิ ฉวีแหงแควนวัชชี ซึ่งมีกรุงเวสาลีเปนเมืองหลวง ดวย
ปญหาแยงชิงเครื่องเทศอันมีคา พระองคจงึ วางแผนทําสงคราม ทรงใชวัสสการ
พราหมณใหไปเฝาพระพุทธเจาบนภูเขาคิชฌกูฏ กราบทูลถามวาพระองคจะทรงโจมตีแควนวัชชี พระพุทธ
องคมีรับสั่งอยางไร ใหจํามากราบทูลเมื่อวัสสการพราหมณไปเขาเฝา ไดยินพระพุทธเจาตรัสถามพระ
อานนทวาชาววัชชียังประพฤติอปริหานิยธรรม 7 ประการอยูหรือไม พระอานนทกราบทูลวาชาววัชชียัง
ประพฤติกันอยู พระพุทธองคตรัสวา ทรงแสดงธรรม 7 ประการนั้นแกกษัตริยลจิ ฉวีครั้งหนึ่งวาเปนแต
ความเจริญ ไมมีความเสื่อมเลย
วัสสการพราหมณไดยนิ ดังนั้นจึงดําริวา แมกษัตริยลจิ ฉวีประพฤติอปริหานิยธรรมเพียงขอเดียว
ก็ยังมีแตความเจริญ ไมมีความเสื่อมเลย ดังนั้นพระเจาอชาตศัตรูไมอาจเอาชนะกษัตริยล ิจฉวีได นอกจาก
จะทําลายความสามัคคีของเหลากษัตริยล ิจฉวีเสียกอน จากนั้นวัสสการพราหมณทูลลาพระพุทธเจาแลวไป
เขาเฝาพระเจาอชาตศัตรู กราบทูลใหทรงทราบ พระเจาอชาตศัตรูจึงไมกลาโจมตีแควนวัชชี วัสสการพรา
หมณออกอุบายทําลายความสามัคคีของเหลากษัตริยล ิจฉวีได จากนัน้ พระเจาอชาตศัตรูทรงกรีธาทัพเขาไป
ยึดครองแควนวัชชีไดโดยไมมีการสูร บใหเสียเลือดเนื้อ
เมื่อ ชิต บุรทัต นําเรื่องมาแตงสามัคคีเภทคําฉันท ไดจับความตั้งแตพระเจาอชาตศัตรูวางแผน
ใหวัสสการพราหมณเปนไสศึกไปทําลายสามัคคีธรรมของเหลากษัตริยล ิจฉวี กษัตริยฉ วีมิไดสงสัยวาเปน
กลอุบายของศัตรูจึงรับอุปการะวัสสการพราหมณดวยความเมตตา และทรงตั้งใหเปนครูสอนศิลปวิทยาแก
บรรดาราชกุมาร รวมทั้งดํารงตําแหนงอํามาตยผพู ิพากษาคดีความอีกดวย
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วัสสการพราหมณปฏิบัตหิ นาที่ดวยความสามารถอยางยิ่งจนเปนที่ไววางพระทัย เมื่อเห็นวา
กษัตริยล ิจฉวีทรงหมดความสงสัยตนแลว จึงดําเนินการตามแผนโดยวางอุบายใหราชกุมารทั้งหลายผูเปน
ศิษยหวาดระแวงกัน และหาเหตุใหทะเลาะวิวาทกันเปนนิตย เมื่อราชกุมารนําความขึน้ ทูลพระบิดาของตน
ก็ทําใหบรรดากษัตริยล ิจฉวีซึ่งเชื่อในถอยคําของพระโอรสเกิดความแตกราวผิดใจตกัน เมื่อเวลาลวงไป 3
ป สามัคคีธรรมในหมูกษัตริยลจิ ฉวีกถ็ กู ทําลายสิ้น
วัสสการพราหมณจึงสงคนไปแจงขาวใหพระเจาอชาตศัตรูยกทัพมายังเมืองเวลาลี ก็สามารถยึดเมืองได
โดยงายเพราะไมมีการตอสูเนื่องจากกษัตริยทุกพระองคทรงเพิกเฉยไมรวมมือกันปองกันบานเมือง
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
บทที่ 49
นิทานเวตาล ตอนที่ 6
ผูแ ตง : พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส. ยอมาจาก รัชนี แจมจรัส)
ลักษณะคําประพันธ : เปนรอยแกว มีรอยกรองแทรกบาง เชน โคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ และมาณวกฉันท
จุดประสงค : เพื่อสอนใหใชสติปญญาในการแกไขปญหาตาง ๆ
เรื่องยอ : พระวิกรมาทิตยครองราชย ณ กรุงอุชชยินี ทรงพระปรีชาสามารถเปนเลิศทั้งในดานการปกครอง
และการศึกสงคราม หลังจากที่ครองราชยไดหลายปแลวก็มีพระราชประสงคเสด็จไปทรงสอดสองดูความ
เปนไปของบานเมืองอื่น จึงทรงมอบหมายใหพระราชอนุชาคือพระภรรตฤราชปกครองบานเมืองแทน
พระองคแลวก็ทรงปลอมเปนโยคีเสด็จเขาไปในปาและในเมืองตาง ๆ โดยมีพระธรรมธวัชพระราชโอรส
ตามเสด็จ
พระภรรตฤราชทรงปกครองบานเมืองไดไมนานก็สละราชสมบัติเสด็จเขาปาผนวชเปนโยคี ฝาย
พระวิกรมาทิตยเสด็จทองเทีย่ วไปไดประมาณปหนึ่งก็ทรงเบื่อหนาย ครัน้ ทรงทราบวาพระราชอนุชาทรง
ละบานเมือง จึงเสด็จคืนพระนครแตกอนทีจ่ ะเสด็จเขาเมือง อสูรปถพีบาลซึ่งพระอินทรมีบญ
ั ชาใหลงมาเฝา
รักษากรุงอุชชยินีไดเขามาขัดขวางและเกิดการตอสูกัน ในที่สุดพระวิกรมาทิตยทรงชนะปถพีบาลไดทูลเลา
วา พระองคและพระราชบุตรกําลังถูกปองรายจากโยคีซงึ่ อาฆาตแคนพระราชบิดา แตเมื่อพระราชบิดา
สิ้นพระชนมแลว ก็คิดทํารายพระวิกรมาทิตยและพระราชบุตรแทน จึงควรระวังพระองค พรอมทัง้ ทูลวา
ถาผูใ ดมุงปลงพระชนมพระองคกอน พระวิกรมาทิตยกท็ รงสิทธิอันชอบธรรมทีจ่ ะทรงสังหารผูนนั้ ได เพื่อ
จะไดทรงปกครองโลกใหเกิด
สันติสุข แลวปถพีบาลก็อันตรธานไป
พระวิกรมาทิตยทรงปกครองบานเมืองอยางมีความสุข วันหนึ่งมีพอ คานําผลไมมาถวาย ทรง
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ระแวงวาพอคาผูนี้อาจะเปนผูปองรายพระองคตามที่ปถพีบาลไดทูลเตือนไว จึงไมเสวยผลไมนั้นแต
โปรดใหเก็บไวในคลัง สวนพอคาก็นํามาถวายทุกวันจนมีผลไมเปนจํานวนมาก วันหนึ่งพระราชาทรง
ทราบวาในผลไมแตละผลมีพลอยทับทิมเม็ดใหญน้ํางามซอนอยูภายใน จึงตรัสถามความประสงคของ
พอคาที่นําของมีคาเยี่ยงนี้มาถวาย พอคาทูลวาตนเปนโยคีชื่อศานติศีล กําลังจะกระทําพิธีอยางหนึ่งในปาชา
ถาทําพิธีไดลลุ ว งก็จะไดเปนใหญในโลก จึงตองการความชวยเหลือจากพระองค โดยขอใหพระวิกรมา
ทิตยกับพระราชบุตรเสด็จไปที่ปาชาแลวทรงปฏิบัติตามคําสั่งของตน เพื่อชวยใหพธิ ีกรรมประสบ
ความสําเร็จ แมพระวิกรมาทิตยจะทรงระลึกถึงคําเตือนของปถพีบาลแตก็ไมอาจจะทรงบายเบี่ยงเพราะเปน
กษัตริยตรัสแลวยอมไมคืนคํา จึงทรงรับคํา ในวันนัดหมายก็เสด็จพรอมพระราชบุตรไปพบโยคีที่ปาชา
โยคีขอใหเสด็จไป นําศพทีแ่ ขวนอยูบนตนอโศกในปาชาอีกแหงหนึ่งมาใหตน
เมื่อพระวิกรมาทิตยเสด็จไปยังปาชาดังกลาว ก็ทรงพบศพลูกชายพอคาน้ํามันซึ่งมีเวตาลสิงหอย
อยูที่กิ่งอโศก ก็ทรงจับเวตาลไดดวยพระวิริยภาพจนในที่สุดเวตาลยอมไปกับพระองค แตเวตาลทูลวา
ระหวางการเดินทางจะเลานิทานถวายและถามปริศนาหรือปญหา ถาเผลอพระสติตอบ ตนจะลอยกลับมายัง
กิ่งอโศกดังเดิม
ขณะเดินทาง เวตาลเลานิทานเรื่องตาง ๆ ถวาย เมื่อจบเรื่องก็ตั้งปญหาดวยพระปญญาอันเลิศทํา
ใหพระวิกรมาทิตยอดพระทัยมิได จึงทรงตอบปญหาทุกเรื่อง เวตาลก็ลอยออกจากยามที่
พระวิกรมาทิตยทรงแบกกลับไปที่ตนอโศกทุกที พระองคก็ตองเสด็จไปนําตัวกลับมาทุกครั้ง เปนอยูเชนนี้
จนกระทั่งเวตาลเลานิทานเรือ่ งสุดทายแลวตั้งปญหา แตครั้งนี้พระวิกรมาทิตยไมทรงตอบ ซึ่งอาจเพราะ
เปนปญหาที่ยากมาก ยังทรงขบปญหาไมแตก หรืออาจเพราะทรงนึกขึ้นไดวาการไมทรงตอบจะทําใหทรง
นําเวตาลไปใหโยคีได ดวยเหตุนี้เวตาลจึงยอมใหพระวิกรมาทิตยนําตัวไป แตไดทลู เตือนใหระวังพระองค
เมื่อโยคีใหพระองคเคารพเทวรูปนางทุรคาดวยอัษฎางค-ประณต
ครั้นพระวิกรมาทิตยเสด็จไปถึงปาชาทีโ่ ยคีอยู โยคีไดพาพระองคและพระราชยบุตรไปยังเทวรู
ปนางทุรคา และใหทรงกระทําอัษฎางคประณต ทรงระลึกถึงคําเวตาล จึงเกี่ยงใหโยคีทําอัษฎางคประณต
ใหดูเปนตัวอยาง แลวฉวยโอกาสใชพระแสงดาบฟนศีรษะโยคีขาดกระเด็นไปบรรดาเทพทั้งปวงจึงอวยชัย
ใหพรพระวิกรมาทิตยไดทรงขอพรใหเรื่องราวของพระองคยังคงอยูในโลกเพื่อพระเกียรติจกั ไดปรากฏ
ตลอดไป
เนื้อเรือ่ งตอนที่ 6 : พราหมณเกศวะไดปสสาวะรดเทวรูปปญจานนท คือ รูปพระอิศวร 5 พักตร แลวผลักตา
ลงไปในสระทําใหชาวบานโกรธ พราหมณเกศวะกลัวพระผูเปนเจาลงโทษเลยกลับตัวเปนคนดี ตอมามี
ครอบครัวมีลกู สาวชื่อนางมธุมาลตี ซึ่งเปนหญิงที่มีความงามมาก จนทําใหเกิดเรื่องยุงยากในครอบครัว
เนื่องจากบิดามารดาและพี่ชายของนางไดยกนางใหกับชายหนุม 3 คน ซึ่งแตละคนมีความรูแ ละ
ความสามารถเทากันหมด ขณะที่บิดามารดาและพี่ชายกําลังจะยกนางใหกับชาย 3 คน บังเอิญมีงพู ษิ ตัวหนึ่ง
เลื้อยเขามากัดนางตาย พราหมณเกศวะไดจัดการเผาศพนาง และชายคนที่ 1 ไดเก็บกระดูกนางไป ชายคนที่

122
2 ไดเก็บเอาเถาถานไป สวนชายคนที่ 3 ไมไดนําอะไรไปเลย ทั้งสามคนไดทองเทีย่ วหาความสุขไป
เรื่อย ๆ ชายคนที่ 3 ไดขโมยตําราวิชาชุบชีวิตคน จากชาวบานสามีภรรยาคูหนึ่งและไดนําติดตัวไปดวย
ชายทั้งสามหลังจากแยกกันแลว ก็ไดกลับมาพบกันยังที่เผาศพนางมธุมาลตีอีกครั้ง จึงไดชวยกัน
ชุบชีวิตนางใหฟน เมื่อนางฟนขึ้นมาชายทั้ง 3 คนเกิดแกงแยงนางกันขึ้น ไมมีใครตัดสินไดวาใครควรจะ
ไดนางเปนภรรยา
เวตาลกลาวคําดูหมิ่นสติปญญาพระราชาทัง้ หลายวา คงไมมีปญญาตัดสินไดวา
ใครสมควรไดนางเปนภรรยา ทาววิกรมาทิตกษัตริยผ ูมปี ญญาและอานุภาพ เมื่อทรงไดฟงคําดูหมิน่ เชนนัน้
จึงลืมเงื่อนไขที่วาระหวางทางที่เวตาลอยูในยาม พระองคจะตองไมตรัสอะไร หากตรัสขึ้นเวตาลจะเกิด
ฤทธิล์ อยหลุดจากยามไปแขวนที่ตนอโศกตามเดิม พระวิกรมาทิตไดตรัสตอบวาชายคนที่ 2 สมควรจะได
นางเปนภรรยาเพราะเปนคนเก็บเถาถานนางไว ชายคนที่ 1 ควรเปนลูกเพราะเก็บกระดูกนางไว และชายคน
ที่ 3 เปนผูชุบชีวิตนางควรเปนพอ พอพระองคเผลอตรัสตอบออกมาเวตาลก็ลอยกลับไปแขวนอยูท ี่ตน
อโศกตามเดิม
ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
1.คนที่มีความอดทน อดกลัน้ ยอมชนะฝายตรงขามเสมอ
2. คนฉลาดมักจะทนฟงคนโงแสดงความคิดเห็นไมได
3. ผูมีปญ
 ญาบางครั้งยอมเปนเหยื่อของคนโงได
4. คนที่ทําผิดแลวสํานึกผิดพระเจายังใหอภัยเสมอ
5. อมนุษยที่มคี ุณธรรมต่ํา ถึงจะมีฤทธิ์อยางไรก็ยอมพายแพมนุษยที่มีคณ
ุ ธรรมสูง
(บันทึก) เนือ้ เรือ่ ง ตอนที่ 10 :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง : นิทานเวตาล ตอนที่ 10
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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บทที่ 50
หัวใจชายหนุม
ผูแ ตง : รามจิตติ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6)
ลักษณะคําประพันธ : ความเรียง(จดหมายเขียนโตตอบกัน)
เนื้อเรือ่ ง : ประพันธเปนหนุม ไทยที่เดินทางไปศึกษายังประเทศอังกฤษ ครั้นสําเร็จการศึกษาแลวก็เดินทาง
กลับประเทศไทยโดยทางเรือ ขณะเดินทางก็ไดเขียนจดหมายถึงเพื่อชื่อประเสริฐทีย่ ังคงศึกษาอยูใ น
ประเทศอังกฤษ เลาถึงความรูสึกวาคิดถึงประเทศอังกฤษและคนรัก เมือ่ ถึงเมืองไทยก็เขียนถึงสังคมไทยที่
เขาไดจากไปนานวายังมีลักษณะลาหลังในสายตาและความรูสกึ ของเขา
นอกจากการวิ่งเตนใหบุตรชายไดเขารับราชการแลว บิดาของประพันธยังไดเตรียมจัดหาหญิง
สาวที่เห็นวาคูค วรกับเขาไวดวย เธอเปนบุตรสาวคนจีนชื่อแมกิมเนย ซึ่งเมื่อประพันธไดเห็นก็ตั้งสมญา
นามใหเธอวา “นางซุนฮูหยิน” เพราะแมเธอจะแตงตัวหรูหรา แตก็ดเู ชยเรอรา มีรสนิยมแบบตะวันออก
ประพันธไมสนใจทั้งยังรังเกียจการแตงงานโดยวิธีคลุมถุงชนอีกดวย กระทั่งวันหนึง่ เขาไดพบ “อุไร” หญิง
สาวที่ถูกใจเพราะเธองามทันสมัยแบบหญิงตะวันตก จากความสัมพันธอันใกลชิดทั้งคูจึงไดเสียกันจนอุไร
ตั้งครรภ บิดาประพันธตองจัดการแตงงานใหโดยดวน
ชีวิตคูที่เกิดจากความสัมพันธอยางรวดเร็วและผิวเผินระหวางประพันธและอุไรไดกอใหเกิด
ความขัดแยงอยางรุนแรงเมื่อมาครองคูอยูดว ยกัน หลังจากแทงบุตรแลวอุไรไดออกเที่ยวเตรมากขึน้
ประพันธซึ่งแมจะเปนนักเรียนหัวนอกแตก็ยงมีคานิยมแบบไทย ๆ อยู จึงไมอาจทนพฤติกรรมสมัยใหมอัน
ไมเหมาะสมของอุไรได ทั้งสองขัดแยงกันจนอุไรกลับไปอยูกับบิดาของเธอ ไมนานนักอุไรก็ไดพบรักใหม
กับพระยาตระเวนนคร ในทีส่ ุดประพันธและอุไรก็หยาขาดจากกัน
การรับราชการของประพันธกาวหนาไปดวยดี ประพันธไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปน
หลวงบริบาลบรมศักดิ์ สวนอุไรครองคูอยูกับพระยาตระเวนนครไมนานก็เลิกกันแลวหวนกลับมาขอคืนดี
กับประพันธ แตเขาปฏิเสธ เธอจึงกลับไปอยูกับบิดาอีกครั้งหนึ่ง ตอมาไดแตงงานใหมกลับหลวงพิเศษผล
พานิช
เมื่อเวลาผานไป ประพันธซึ่งปรับตัวไดแลวในสังคมไทยก็ไดพบรักครั้งใหมกับหญิงสาวชื่อ
“ศรีสมาน” บิดามารดาของทั้งสองรูจักชอบพอกัน ประพันธจึงหวังวาจะไดแตงงานครองคูอยูกับศรีสมาน
อยางมีความสุขยั่งยืนในอนาคต
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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บทที่ 51
ไตรภูมิพระรวง ตอน มนุสสภูมแิ ละอุตตรกุรุทวีป
ผูแ ตง : พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไทย)
ลักษณะคําประพันธ : รอยแกว บรรยายความ
เนื้อเรือ่ ง : ไตรภูมพิ ระรวงมีเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของแดนทั้งสามหรือไตรภูมไิ ดแก กามภูมิ รูปภูมิ
และอรูปภูมิ ซึ่งทั้งสามภูมินี้ลว นแตเปนแดนที่มนุษย สัตว และเทวดามาเวียนวายตายเกิดกันตามบุญและ
บาปของตนที่ไดกระทําไวในแตละชาติภพ จนกวาจะไดบรรลุนิพพานคือโลกกุตรภูมิ
เนื้อเรื่องแบงออกเปน 11 กัณฑ แรกเริม่ กลาถึง “กามภูม”ิ ซึ่งเปนแดนที่อยูของผูท ี่ยังของแวะ
อยูในกาม คือ นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปตภูมิ อสุรกายภูมิ (ทั้ง 4 ภูมินี้ เรียกวา อบายภูมิหรือทุคติภมู ิ 4 )
และมนุสสภูมิ ซึ่งตอนที่เปนมนุสสมภูมนิ ี้จะแยกกลาวถึงประเภทตางๆ ของมนุษย 4 ประเภทใน 4 แผนดิน
หรือ 4 ทวีปไดแก ชมพูทวีป บุรพวเทหทวีป อุตตรกุรุทวีป และอมรโคยานทวีป จากนีก้ ็กลาวถึงมหา
จักรพรรดิราช จุลจักรพรรดิราช โชติกเศรษฐี บุญกิริยาวัตถุ โยนิทั้งสี่ และเหตุแหงมรณะ 4 เมื่อจบ
มนุสสภูมิแลวจึงกลาวถึงสวรรคภูมิอันประกอบดวยสวรรค 6 ชั้น ที่เรียกวาฉกามาพจรคือ จาตุมหาราชิกา
สวรรค ดาวดึงสาสวรรค ยามาสวรรค ดุสิดาสวรรค นิมมานรดีสวรรค และปรนิมมิตรวสวตดีสวรรค
(มนุสสภูมิและสวรรคภูมิเรียกวาสุคติภูมิ 7)
ตอมาเปน “รูปภูม”ิ ซึ่งเปนแดนของพรหมคือ ผูที่บําเพ็ญสมาธิจนไดฌานสมาบัตแิ ลวมาเกิดเปน
พรหมที่มีรูป แตไมมีจิตหรือวิญญาณ ไมมีการเคลื่อนไหว ไมมีการครองเรือน แบงเปน 16 ชั้น เรียกวา
โสฬสพรหม เริ่มพรรณนาตัง้ แตภูมิของพรหมชั้นต่ําสุดที่เรียกวาปาริสัชชาภูมิ จนกระทั่งถึงพรหมชั้น
สูงสุดที่เรียกวาอกนิฎฐภูมิ
เมื่อจบรูปภูมิแลวก็กลาวถึง “อรูปภูม”ิ ซึ่งเปนแดนของพรหมเชนกัน แตเปนอรูปพรหม คือพรหม
ที่ไมมีรูป มีแตจิตหรือวิญญาณ แบงออกเปน 4 ชั้นไดแก อากาสานัญจายตนภูมิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อา
กัญจัญญายตนภูมิ และเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
หลังจากกลาวถึงภูมิทั้งสามจบแลวก็ไดกลาวถึงฉัพพรรณรังสี อนิจจลักษณะ ภูเขา แมน้ํา พระ
อาทิตย พระจันทร นวเคราะห ดารากร ชมพูทวีปที่เปนปาหิมพานต ตอมากลาวถึงโอกาสมหากัลป
ปสุญญตา – กัลปวินาศและอุบัติ น้ําประลัยกัลป และจบลงดวยกัณฑสุดทายคือ นิพพานกถา ซึ่งวาดวย
เรื่องนิพพานอันพนจากไตรภูมิแลว เรียกวา โลกุตรภูมิ และวิธีปฏิบัตเิ พื่อบรรลุนิพพาน
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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บทที่ 52
โคลงนิราศนรินทร
ผูแ ตง : นายนรินทรธิเบศร ( อิน )
ลักษณะคําประพันธ : รายสุภาพ และโคลงสี่สุภาพ
เนื้อเรือ่ ง : โคลงนิราศนรินทรแตงเปนรายสุภาพนํา 1 บทและตอดวยโคลงสี่สุภาพ 143 บท เริ่มตนยอพระ
เกียรติพระมหากษัตริยและชมบานเมือง จากนั้นจึงกลาวถึงการจากนางและการเดินทาง ผานสถานที่ใดก็
คร่ําครวญถึงหญิงรัก การเดินทางเขาคลองบางกอกใหญ ผานวัดหงส บางยี่เรือ บางขุนเทียน บางกก โคก
ขาม แมกลอง ปากน้ํา บานแหลม เพชรบุรี ขั้นบกที่ชะอํา ผานเขาสามรอยยอด บางสะพาน จนถึง
ตะนาวศรี มีการชมนก ชมไม ชมสัตวตลอดระยะทาง
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
บทที่ 53
คัมภีรฉันทศาสตร
ผูแ ตง : พระยาพิศณุประสาทเวช(คง ถาวรเวช) เปนผูร ิเริ่มจัดพิมพ
ลักษณะคําประพันธ : กาพยยานี 11
เนื้อเรือ่ ง : เนื้อเรื่องในฉันทศาสตรอาจแบงเปนตอนๆ ไดดังนี้
ตอนที่ 1 เริม่ ดวยบทไหวครู ซึ่งเปนการไหวพระรัตนตรัย ไหวเทพเจาของพราหมณ ไหวหมอ
ชีวกโกมารภัจ ( แพทยหลวงของพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธ วงการแพทยแผนโบราณถือวาเปนครูคน
สําคัญ ) และไหวครูแพทยโดยทั่วไปตอจากนั้น จึงกลาวถึงความสําคัญของแพทยและคุณสมบัติทพี่ ึงมีใน
ทายตอนที่ 1 มีสังเขปอาการของไขทับ ( โรคที่แทรกซอนโรคอื่นที่เปนอยูกอน ) 8 ประเภท
ตอนที่ 2 มีขอความกํากับวา “วาดวยคัมภีรตกั กะศิลา” ขึ้นตนดวยบทไหวพระรัตนตรัย บิดา
มารดา และครู แลวกลาวถึงวิธีสังเกตอาการไขและยารักษา
ตอนที่ 3 กลาวถึงกําเนิดโรคภัย ลักษณะของหญิงที่มนี ้ํานมดีหรือน้าํ นมชั่ว ลักษณะไข 3 ขัน้
คือ เอกโทษ ทุวรรณโทษ และตรีโทษ
ตอนที่ 4 กลาวถึงวิธีสังเกตตําแหนงชีพจรซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลาขึ้นแรมและขอควรระวังตาง ๆ
ตอนที่ 5 กลาวถึงธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และอากาศ ซึ่งเปนสาเหตุของโรค
ตอนที่ 6 กลาวถึงอาการไขปวง ( โรคทีเ่ กิดเพราะธาตุในรางกายผิดปกติทาํ ใหเกิดอาการไขชนิด
ตางๆ ) และยารักษา
ตอนที่ 7 กลาวถึงกําหนดเวลาโมงยามทีส่ ัมพันธกับสมุฎฐานโรค
ตอนที่ 8 กลาวถึงอาการโรคทองรวงลักษณะตางๆ
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ตอนที่ 9 มีชื่อวามรณญาณสูตร บอกวิธีสังเกตนิมิตของผูใกลตาย
ตอนที่ 10 กลาวถึงอาการโรคลมทราง (โรคลมที่เกิดกับเด็ก ) และกลาวถึงธาตุในรางกาย (ซ้ํากับ
ตอนที่ 5 แตมีเพียงธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม และไฟ )
ตอนที่ 11 เปนคําเตือนแพทยใหศึกษาคัมภีรฉนั ทศาสตร และกลาวถึงลักษณะของแพทยทดี่ ี ลง
ทายดวยคําขอพรของผูประพันธ
สวนที่เลือกมาใหเรียนเปนบทที่กลาวถึงความสําคัญของแพทยและคุณสมบัติที่พงึ มีซึ่งเปนสวน
หนึ่งของตอนที่ 1
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
บทที่ 54
โคลนติดลอ เรือ่ ง ความนิยมเปนเสมียน
ผูแ ตง : อัศวพาหุ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6)
ลักษณะคําประพันธ : ความเรียง(รอยแกว)
เนื้อเรือ่ ง : ประเทศไทยพัฒนาไปไมไดรวดเร็วเพราะมีปญ
 หากีดขวางความเจริญอยูหลายประการ
ประการแรก การเอาอยางโดยไมตริตรองเปนปญหาที่สําคัญและรายแรงที่สุด การเอาอยาง
ชาวตะวันตกทําใหดูเหมือนวาคนไทยจะไดรับความนับถือจากชาวยุโรป แตความจริงแลวมิใช เพราะ
มนุษยยอมจะนับถือผูที่สุงกวาและดูหมิ่นผูที่ต่ํากวา ฉะนั้นการเอาอยางจึงเทากับเปนการยอมรับถึงความต่ํา
ตอย เราจึงควรริเริ่มคิดทําอะไรดวยตนเอง
ประการที่ 2 การทําตนใหต่ําตอยดวยการนิยมตะวันตก เพราะเชื่อวาการทํางานอะไรถาจะทําให
ดีแลวตองอาศัยชาวตะวันตกทั้งสิ้น เปนการไมนับถือตนเอง ควรที่คนไทยซึ่งมีความรูค วามสามารถไมนอย
กวาชาวตะวันตกจะประกอบการงานเพื่อประโยชนและความเจริญของประเทศชาติดวยตนเองใหมากขึ้น
ประการที่ 3 การบูชาหนังสือจนเกินเหตุคือการเชื่อถือขอเขียนที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพอยาง
ปราศจากวิจารณญาณ ทั้งๆที่เปนขอเขียนที่เกิดจากอคติตอรัฐบาล โดยผูเขียนยึดเปนประเพณีที่จะตอง
คัดคานรัฐบาลอยางไมรับผิดชอบการเชื่อถือทุกเรื่องจึงเทากับเปนการดูหมิ่นสติปญญาของเราเอง
ประการที่ 4 ความนิยมเปนเสมียนทําใหคนหนุมๆ ที่มกี ารศึกษาไมคดิ จะประกอบอาชีพอื่น
นอกจากนิยมทํางานในสํานักงาน ทั้งๆ ทีค่ วรจะประกอบอาชีพตาง ๆ กันไปเพื่อใหเกิดประโยชนและ
ความสมบูรณแกประเทศชาติ
ประการที่ 5 ความเห็นผิดของคนไทยทีม่ ีการศึกษาเพราะคิดวาการประพฤติตนใหเหมือน
ตะวันตกเปนเรื่องดีงาม ทั้งๆ ที่ความประพฤติบางอยางเปนเรื่องผิดจรรยา เปนเรื่องผิดกฎหมาย แตมักจะ
อางวาเปนเรื่องของอิสรภาพและเสรีภาพเราซึ่งเปนคนไทยควรสงวนความประพฤติอนั ดีงามแบบไทยแทไว
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ประการที่ 6 การถือเกียรติยศไมมีมลู ทําใหกลายเปนตัวตลก เปนที่เยยหยันแกผูพบเห็น คน
จําพวกถือเกียรติยศโดยไมมมี ูลเปนผูที่มีความคับแคบ คิดวาตนเปนคนสําคัญและเปนคนดีที่สุดในโลก อาง
เอา “ลัทธิอคารโว” ( การไมคารวะ ) มาใช นั่นคือการแสดงวาจาหยาบคาย ไมเคารพนับถือผูที่มีอายุหรือผู
ที่สูงกวา ถือความเสมอภาค ทั้งๆ ที่ควรถอมตนและแสดงกิริยาเรียบรอย ซึ่งจะทําใหไดรับการสรรเสริญ
จากคนทั้งปวง
ประการที่ 7 ความจนไมจริงเปนความเห็นผิดอันเกิดจากความเห็นแกตน คิดถึงแตตัวเองเปน
สําคัญยิ่งกวาการประกอบกิจการใดๆ มุงแตแสวงหาความสุขสําราญสวนตัวจนกระทัง่ ยากจน เปนเหตุใหมี
ผูร องทุกขแกรฐั บาลใหหาทางแกไขความยากจนดังกลาว ทั้งๆ ที่คนไทยไมไดยากจนจริง แตเปนเพราะใช
จายเกินตัวจึงทําใหเดือดรอน ซึ่งควรโทษตนเองมิใชโทษรัฐบาล
ประการที่ 8 การแตงงานชั่วคราวเปนปญหาที่เกิดจากบิดามารดาขายบุตรสาวใหแกผูชายโดย
มิไดความความเห็นหรือความยินยอมของลูก ทําใหหญิงบางคนตองตกนรกทั้งเปน บางคนก็ถกู สามีผูมี
ภรรยาใหมขับไลโดยไมใหสมบัติ การแตงงานแบบชั่วคราวดังกลาวนี้จงึ เปนการ “แตงงานโดยธรรมดา
โลก” ซึ่งคิดจะเลิกกันเมื่อใดก็ไดผูที่เสียเปรียบคือฝายหญิง ยิ่งถามีบุตรดวยกัน ความอัปยศก็จะตกอยูก ับ
เด็ก การแตงงานชั่วคราวจึงเปนการทําลายชาติโดยออม
ประการที่ 9 ความไมรับผิดชอบของบิดามารดามักเกิดจากครอบครัวที่แตงงานกันโดยธรรมดา
โลก ตอมาเมือ่ มีบุตร แรกๆ ก็อาจรักใครบุตรดีอยู แตตอมา ผูเปนบิดาอาจเบื่อหนาย บางคนมีภรรยาใหม
สวนมารดาบางคนก็เลี้ยงดูลกู อยางดี แตบางคนก็ละทิ้งหนาที่ เด็กทีเ่ กิดมาแลวขาดความรักจากบิดามารดา
จึงนับวามีกรรม เมื่อโตขึ้นอาจประพฤติชั่วได การแกปญ
 หานี้กระทําไดโดยใหหญิงชายเขาใจในความ
รับผิดชอบของการแตงงานเสียกอนวา จะตองมีหนาที่อุปถัมภเลีย้ งดูบตุ รของตนใหเปนคนซื่อตรง และเปน
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ
ประการที่ 10 การคาหญิงสาวเปนผลอีกดานหนึ่งที่เกิดจากการแตงงานกันชัว่ คราวโดยธรรมดา
โลกและความไมรับผิดชอบของบิดามารดา เนื่องจากการแตงงานอยางเปดเผยถือวาเปนความสิ้นเปลือง
ผูชายจึงนิยมมีภรรยาลับและภรรยานอยมากกวาภรรยาหลวง ชายหนุมสมัยใหมบางคนมีคานิยมแบบฝรั่ง
คือไมนิยมมีภรรยานอย แตกลับนิยมมีภรรยาลับ ซึ่งทําใหตองใชจายเปลืองกวามีภรรยานอยเสียอีก เพราะ
ตองจายเงินใหแกแมสื่อและบิดามารดาของหญิงสาว บิดามารดาบางคนถึงกับเฆี่ยนตีบุตรสาวใหยนิ ยอม
แตเมื่อสามีเบือ่ ทิ้งขวาง บางคนก็ถึงกับหันไปประกอบอาชีพ “หญิงโคมเขียว” (หญิงโสเภณี) ดังนัน้ วิธีหนึ่ง
ที่จะแกปญ
 หานี้คือสั่งสอนใหบิดามารดารูส ึกอัปยศในการขายบุตรสาว แตก็ยอมตองไดรับความมรวมมือ
จากบรรดาหนุม ๆ ที่ประสงคจะซื้อดวย
ประการที่ 11 ความหยุมหยิมเปนผลโดยตรงจากการถือตนเปนสําคัญกิจการใดๆ ถาตนมิไดมี
สวนหรือมีความสําคัญที่จะทําใหตนไดรบั คําสรรเสริญก็จะไมเห็นดวยทั้งสิ้น นับวาเปนการคิดราย ไมมุง
ประโยชนตอชาติเปนที่ตั้ง หาคิดไมวากิจการใดที่เปนประโยชนแกชาติยอมจะเปนประโยชนแกตน
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เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรปลดเปลื้องนิสัยหยุมหยิมออกไปจากตนเอง
ประการที่ 12 หลักฐานไมมั่นคงคือการไมรูจกั ประพฤติตนใหเปนตัวอยางอันดีงามทั้งในทาง
ราชการและในกิจการสวนตัว ผูใ ดที่มีหนาที่ราชการดีแตบกพรองเรือ่ งสวนตัวก็เรียกไดวาเปนผูม ีหลักฐาน
ไมมั่นคง มีแตจะทําใหเสียชื่อเสียง ไมเปนที่นับถือของคนทั้งปวง ถาชาติใดมีบุคคลที่มีหลักฐานไมมั่นคง
มากๆ ชาตินั้นก็จะไมไดรับความไววางใจจากชาติอื่น ดังนั้นคนไทยควรประพฤติตนใหเปนคนสุจริตทั้ง
กายวาจาใจ ไมประพฤติตนเปนคนหนาไหวหลังหลอก เลิกความเห็นผิดทีว่ าความกลับกลอกเปนลักษณะ
ของคนฉลาดเสีย
(บันทึก) ขอคิดที่ไดจากเรือ่ ง :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
บทที่ 55
บทละครพูดคําฉันทเรือ่ ง มัทนะพาธา (องกที่ 1)
ผูแ ตง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6
ลักษณะคําประพันธ : ฉันทและกาพยประเภทตางๆ
เนื้อเรือ่ ง : มัทนะพาธาเปนเรือ่ งสมมุติวาเกิดในอินเดียโบราณ
องกที่ 1 กลาวถึงเหตุการณบนสวรรค เทพบุตรสุเทษณหลงรักเทพธิดามัทนา แตนางไมปลงใจ
ดวย สุเทษณจงึ ขอใหวิทยาธรมายาวินไวเวทมนตสะกดเรียกนางมา มัทนาเจรจาตอบ
สุเทษณอยางคนที่ไมรูสกึ ตัว สุเทษณจึงไมโปรด เมื่อขอใหมายาวินคลายมนตร มัทนาก็รูสึกตัวและตอบ
ปฏิเสธสุเทษณ สุเทษณโกรธจึงสาปใหเธอจุติไปเกิดเปนดอกกุหลาบในโลกมนุษย
สุเทษณกําหนดวา ใหกุหลาบดอกนั้นกลายเปนมนุษยเฉพาะวันเพ็ญเพียงวันและคืนเดียว ตอเมื่อมีความรัก
จึงจะพนสภาพจากเปนดอกไม และหากเปนทุกขเพราะความรัก ก็ใหวิงวอนตอพระองค พระองคจะชวย
องกที่ 2 เปนฉากกลางปาปหิมะวันซึ่งมีตนกุหลาบ “มัทนา” ขึ้นอยู พระฤาษีกาละทรรศินขุดไป
ปลูกไวที่อาศรม เมื่อมัทนากลายเปนมนุษยก็เลีย้ งดูรักใครเหมือนลูก ทาวชัยเสนกษัตริยแหงเมืองหัสตินาปุ
ระเสด็จไปลาสัตว ไดพบมัทนาก็เกิดความรัก
องกที่ 3 เปนฉากลานหนาอาศรมพระกาละทรรศิน ชัยเสนออกมารําพึงถึงความรักที่มีตอมัทนา
และแอบไดยนิ มัทนารําพันถึงความรักทีน่ างมีตอชัยเสนเชนกัน ทั้งสองสาบานรักตอกัน มัทนาจังไมตอง
กลับไปเปนกุหลาบอีก พระกาละทรรศินทําพิธีแตงงานใหชัยเสนและมัทนา
องกที่ 4 เปนฉากในกรุงหัสตินาปุระ ชัยเสนอยูก ับมัทนาอยางมีความสุข พระนางจัณฑีมเหสี
ของชัยเสนหึงและแคนใจมาก จึงขอใหพระบิดาซึ่งเปนราชาแควนมคธยกทัพมาตีหัสตินาปุระ จัณฑียังใชใหนางคอมขาหลวงทํากลอุบายวา มัทนารักกับศุภางคทหารเอกของชัยเสน ชัยเสน
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หลงเชื่อจึงสั่งใหประหารมัทนาและศุภางค
องกที่ 5 ตอนแรกเปนฉากพลับพลาในคายหลวง พราหมณวิทรู เขาเฝาชัยเสน แลวสารภาพผิด
วาตนเปนหมอเสนหที่รวมทําอุบายใหจณ
ั ฑี ชัยเสนรูว ามัทนาและศุภางคไมมีความผิดก็เสียใจมาก นนทิ
วรรธนอํามาตยเอกจึงทูลความจริงวาไดปลอยมัทนาไป และโสมทัตตศิษยของพระกาละทรรศินไดพานาง
กลับไปอยูในปาหิมะวัน สวนศุภางคก็เปนอิสระเชนกันและไดออกตอสูกับขาศึกจนตายอยางทหารหาญ
ชัยเสนสรรเสริญศุภางคและสั่งใหนนทิวรรธนเตรียมขบวนไปรับนางมัทนา
ตอนตอมาเปนฉากกลางปาหิมะวัน มัทนาทูลขอใหสุเทษณรับนางกลับไปสวรรค สุเทษณขอให
นางรับรักตนกอน แตมัทนายังคงปฏิเสธ สุเทษณกริว้ จึงสาบใหมัทนาเปนกุหลาบตลอดไป ชัยเสนมาถึง
แตก็ไมทนั การณ จึงไดแตนําตนกุหลาบกลับไปยับเมืองหัสตินาปุระ
ตอนที่เลือกมาใหเรียนนี้อยูในองกที่ 1 เมื่อมายาวินทําพิธีสะกดพามัทนามาพบสุเทษณ ไปจน
จบองกเมื่อสุเทพณสาปมัทนา
บทที่ 56
วรรณคดีที่ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสร
การตั้งวรรณคดีสโมสร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจัดตัง้ วรรณคดีสโมสรเมื่อ
พ.ศ. 2457 โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมการแตงหนังสือทั้งรอยแกวรอยกรอง ทรงตั้งกรรมการตรวจ
หนังสือที่แตงดีมีรางวัลพระราชทานหนังสือที่ไดรับรางวัลพระราชทานจะไดรับอนุญาตใหประทับตราพระ
ราชลัญจกรเปนรูปพระ พิฆเนศวร ซึ่งเปนตราของวรรณคดีสโมสร มีดังนี้คือ
ลิลิต
ลิลิตพระลอ เปนยอดของวรรณคดีประเภทลิลิต
ฉันท
สมุทรโฆษคําฉันท เปนยอดของวรรณคดีประเภทคําฉันท
กาพย
มหาชาติกลอนเทศน เปนยอดของวรรณคดีประเภทกลอนกาพย
กลอน
เสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน เปนยอดของวรรณคดีประเภทกลอนสุภาพ
กลอนบทละคร บทละครเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 เปนยอดของวรรณคดี
ประเภทกลอนบทละครรํา
บทละครพูด บทละครพูดเรือ่ ง หัวใจนักรบ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 เปนยอดของ
วรรณคดีประเภทบทละครพูด
นิทาน
สามกก ของเจาพระยาพระคลัง ( หน ) เปนยอดของวรรณคดี ประเภทความเรียงนิทาน
อธิบาย
พระราชพิธีสบิ สองเดือน พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 5 เปนยอดของวรรณคดี
ประเภทความเรียงอธิบาย
รายยาว
มหาเวสสันดรชาดก
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บทที่ 57
การสะกดคําและการอานออกเสียง
การอาน มี 6 แบบ
1.อานแบบควบกล้ํา ร ล ว
2.อานแบบอักษรนํา แบงเปน 2 ลักษณะ
-มี อ นํา ย หรือ ห นํา ต่ําเดี่ยวคิดเปน 1 พยางค
-มีอักษรกลาง หรืออักษรสูงนําอักษรต่ําเดีย่ ว อานออกเสียง 2 พยางค มี ห นํา
3. อานแบบเรียงพยางค จะออกเสียง 2 พยางค พยางคหลังไมเปลีย่ นเสียง
4. อานแบบสมาส คํา 2 คํา อานออกเสียงเชือ่ มระหวางกลาง
5. การอาน ฤ
ฤ เมื่ออยูเพียงลําพัง หรือหนาคําอานได 3 แบบ คือ ริ(ฤทธิ)์ รึ(ฤดู) และเรอ(ฤกษ*มีเพียงคํา
เดียว) แตถา ฤ อยูตามหลังพยัญชนะ ก็จะทําใหการอานเปลี่ยนไปดังนี้
อักษร
ป ท ก ต ศ ส นําหนา ฤ
อาน ฤ ออกเสียง ริ
เชน ปฤจฉา ทฤษฎี กฤษ ตฤณ ศฤงคาร สฤษฏ
หลักจํา-ปาทองโกติดศาลสูง(สังเกตเสียงอิ ในคําวาติด)
อักษร
พ ม ค น ห นําหนา ฤ
อาน ฤ ออกเสียง รึ
เชน พฤกษ มฤค คฤหัสถ นฤบาล หฤทัย
หลักจํา-พอแมคะนึงหา(สังเกตเสียงอึ ในคําวานึง)
***นอกจากนีอ้ าจเปนคําทีอ่ า นได 2 แบบ หรือถูกบังคับอานเนือ่ งจากฉันทลักษณ***
6. การอานไมตรงกับรูป ไดแก
- อานไมตรงกับรูปวรรณยุกต เชน เครื่องเพชร ตลับเมตร คอนโดมีเนียม สปาเกตตี
- อานไมตรงกับรูปสระ เชน น้ํา ได ไม
การอานออกเสียงคํา
หลักสังเกตในการอานออกเสียงคํามีดังนี้
1. คําที่ยืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต โดยทั่วไปคํานั้นอานเสียงเรียงพยางคตามหลักเกณฑภาษา
เดิม เชน อรหันต อานวา อะ-ระ-หัน , ปริญญา 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-นี
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2. คําที่ยืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤตตามหลักเกณฑภาษาเดิม คําที่มตี ัวสะกดตัวตามถา
ตัวสะกดเปนพยัญชนะวรรค ไมตองออกเสียง อะ ที่ตวั สะกด เชน สัปดาห อานวา สับ-ดา
การผันวรรณยุกต
การสังเกตเสียงวรรณยุกตจากรูปวรรณยุกต
คําที่ไมมีรูปวรรณยุกต***
หมูอักษร
คําที่มีรูปวรรณยุกต
คําเปน
คําตาย
สูง
จัตวา
เสียงตามรูป
เอก
กลาง
สามัญ
ต่ํา
เสียงเกินรูป(ยกเวน + )
สระยาว
โท
สระสั้น
ตรี
***เรียกวาพื้นเสียง
จํานวนเสียงที่ผันไดในอักษรแตละหมู
หมูอักษร
คําเปน*
คําตาย*
สูง
คว่ํา**
ลิโพ
กลาง
หา
เอฟโฟ
ต่ํา
หงาย
โอเค
*ใชมือขวาคว่าํ มือ-นับเสียงสามัญจากซายไปขวาทุกครั้ง
**นิ้วโปงและนิ้วนางจรดกัน
การอานอักษรยอ
หมวดที่ 1
การอานมาตราการชั่ง ตวง วัด
อักษรยอ
ก.
กก.
กม.
กล.
กว.
กฮ.
ชม.

คําเต็ม
กรัม
กิโลกรัม
กิโลเมตร
กิโลลิตร
เกวียน (มาตราการวัดของไทย)
กิโลเฮิรตซ
ชั่วโมง

เสียงอาน
กรํา
กิ-โล-กรํา
กิ-โล-เมด
กิ-โล-ลิด
เกวียน
กิ-โล-เฮิด
ชั่ว-โมง
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ซ.
ซก.
ซม.
ซล.
ดก.
ดคก.
ดคม.
ดคล.
ดม.
ตร.ม.
ตร.ว.
น.
น.
น.น.
ฟ.
มก.
มม.
มล.
ล.
ลบ.
ฮก.
ฮม.
ฮล.
หมวดที่ 2
การอาน ชือ่ ป
อักษรยอ
ค.ศ.
จ.ศ.
พ.ศ.
ร.ศ.
ฮ.ศ.

เซลเซียส
เซนติกรัม
เซนติเมตร
เซนติลิตร
เดซิกรัม
เดคากรัม
เดคาเมตร
เดคาลิตร
เดซิเมตร
ตารางเมตร
ตารางวา
นาฬิกา
นิ้ว
น้ําหนัก
ฟุต
มิลลิกรัม
มิลลิเมตร
มิลลิลิตร
ลิตร
ลูกบาศก
เฮกโตกรัม
เฮกโตเมตร
เฮกโตลิตร

คําเต็ม
คริสตศักราช
จุลศักราช
พุทธศักราช
รัตนโกสินทรศก
ฮิจเราะหศักราช

เซน-เซียด
เซน-ติ-กรํา
เซน-ติ-เมด
เซน-ติ-ลิด
เด-ซิ-กรํา
เด-คา-กรํา
เด-คา-เมด
เด-คา-ลิด
เด-ซิ-เมด
ตา-ราง-เมด
ตา-ราง-วา
นา-ลิ-กา
นิ้ว
น้ํา-หนัก
ฟุด
มิน-ลิ-กรํา
มิน-ลิ-เมด
มิน-ลิ-ลิด
ลิด
ลูก-บาด
เฮก-โต-กรํา
เฮก-โต-เมด
เฮก-โต-ลิด

เสียงอาน
คริด-สัก-กะ-หราด
จุน-ละ-สัก-กะ-หราด
พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด
รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก
ฮิด-เราะ-สัก-กะ-หราด

133
หมวดที่ 3
การอานเวลา
เวลา
00:13 น.
01:00 น.
02:05 น.
03:15 น.
04:20:14
17:41.:55
หมวดที่ 4
การอาน ยศทหาร ตํารวจ
ยศทหารบก
นายทหารชัน้ ประทวน
อักษรยอ
ส.ต.
ส.ท.
ส.อ.
จ.ส.ต.
จ.ส.ท.
จ.ส.อ.
นายทหารชัน้ สัญญาบัตร
อักษรยอ
ร.ต.
ร.ท.
ร.อ.
พ.ต.
ท.ท.
พ.อ.
พ.อ.(พิเศษ)

คําเต็ม
ศูนยนาฬิกาสิบสามนาที
หนึ่งนาฬิกา
สองนาฬิกาหานาที
สามนาฬิกาสิบหานาที
สี่นาฬิกายี่สิบนาทีสิบสี่วินาที
สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาที
หาสิบหาวินาที

เสียงอาน
สูน-นา-ลิ-กา-สิบ-สาม-นา-ที
หนึ่ง-นา-ลิ-กา
สอง-นา-ลิ-กา-หา-นา-ที
สาม-นา-ลิ-กา-สิบ-หา-นา-ที
สี่-นา-ลิ-กา-ยี-่ สิบ-นา-ที-สิบสี่-วิ-นา-ที
สิบ-เจ็ด-นา-ลิ-กา-สี่-สิบ-เอ็ดนา-ที-หา-สิบ-หา-วิ-นา-ที

คําเต็ม
สิบตรี
สิบโท
สิบเอก
จาสิบตรี
จาสิบโท
จาสิบเอก

เสียงอาน
สิบ-ตรี
สิบ-โท
สิบ-เอก
จา-สิบ-ตรี
จา-สิบ-โท
จา-สิบ-เอก

คําเต็ม
รอยตรี
รอยโท
รอยเอก
พันตรี
พันโท
พันเอก
พันเอกพิเศษ

เสียงอาน
รอย-ตรี
รอย-โท
รอย-เอก
พัน-ตรี
พัน-โท
พัน-เอก
พัน-เอก-พิ-เสด
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พล.ต.
พล.ท.
พล.อ.
ยศทหารเรือ
ชั้นประทวน
อักษรยอ
จ.ต.
จ.ท.
จ.อ.
พ.จ.ต.
พ.จ.ท.
พ.จ.อ.
ชั้นสัญญาบัตร
อัษรยอ
ร.ท.
ร.อ.
น.ต.
น.ท.
น.อ.
พล.ร.ต.
พล.ร.ท.
พล.ร.อ.
ยศทหารอากาศ
ชั้นประทวน
อักษรยอ
จ.อ.ต.
จ.อ.ท.
จ.อ.อ.
พ.อ.ต.
พ.อ.ท.
พ.อ.อ.

พลตรี
พลโท
พลเอก

พน-ตรี
พน-โท
พน-เอก

คําเต็ม
จาตรี
จาโท
จาเอก
พันจาตรี
พันจาโท
พันจาเอก

เสียงอาน
จา-ตรี
จา-โท
จา-เอก
พัน-จา-ตรี
พัน-จา-โท
พัน-จา-เอก

คําเต็ม
เรือโท
เรือเอก
นาวาตรี
นาวาโท
นาวาเอก
พลเรือตรี
พลเรือโท
พลเรือเอก

เสียงอาน
เรือ-โท
เรือ-เอก
นา-วา-ตรี
นา-วา-โท
นา-วา-เอก
พน-เรือ-ตรี
พน-เรือ-โท
พน-เรือ-เอก

คําเต็ม
จาอากาศตรี
จาอากาศโท
จาอากาศเอก
พันจาอากาศตรี
พันจาอากาศโท
พันจาอากาศเอก

เสียงอาน
จา-อา-กาด-ตรี
จา-อา-กาด-โท
จา-อา-กาด-เอก
พัน-จา-อา-กาด-ตรี
พัน-จา-อา-กาด-โท
พัน-จา-อา-กาด-เอก
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ชั้นสัญญาบัตร
อักษรยอ
ร.ต.
ร.ท.
ร.อ.
น.ต.
น.ท.
น.อ.
พล.อ.ต.
พล.อ.ท.
พล.อ.อ.
ยศตํารวจ
อักษรยอ
ส.ต.ต.
ส.ต.ท.
ส.ต.อ.
จ.ส.ต.
ด.ต.
ร.ต.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.
พล.ต.ต.
พล.ต.ท.
พล.ต.อ.
หมวดที่ 5
การอานชือ่ ยอสถาบันอุดมศึกษาของไทย
อักษรยอ
คําเต็ม
ม.
มหาวิทยาลัย

คําเต็ม
เรืออากาศตรี
เรืออากาศโท
เรืออากาศเอก
นาวาอากาศตรี
นาวาอากาศโท
นาวาอากาศเอก
พลอากาศตรี
พลอากาศโท
พลอากาศเอก

เสียงอาน
เรือ-อา-กาด-ตรี
เรือ-อา-กาด-โท
เรือ-อา-กาด-เอก
นา-วา-อา-กาด-ตรี
นา-วา-อา-กาด-โท
นา-วา-อา-กาด-เอก
พน-อา-กาด-ตรี
พน-อา-กาด-โท
พน-อา-กาด-เอก

คําเต็ม
สิบตํารวจตรี
สิบตํารวจโท
สิบตํารวจเอก
จาสิบตํารวจ
ดาบตํารวจ
รอยตํารวจตรี
รอยตํารวจโท
รอยตํารวจเอก
พันตํารวจตรี
พันตํารวจโท
พันตํารวจเอก
พลตํารวจตรี
พลตํารวจโท
พลตํารวจเอก

เสียงอาน
สิบ-ตํา-หรวด-ตรี
สิบ-ตํา-หรวด-โท
สิบ-ตํา-หรวด-เอก
จา-สิบ-ตํา-หรวด
ดาบ-ตํา-หรวด
รอย-ตํา-หรวด-ตรี
รอย-ตํา-หรวด-โท
รอย-ตํา-หรวด-เอก
พัน-ตํา-หรวด-ตรี
พัน-ตํา-หรวจ-โท
พัน-ตํา-หรวจ-เอก
พน-ตํา-หรวด-ตรี
พน-ตํา-หรวด-โท
พน-ตํา-หรวด-เอก

เสียงอาน
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล
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มก.
มข.
มช.
มท.
มธ.
มธบ.
มม.
มร.
มศ.
มศว.
มสธ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มอ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พย.
มหาวิทยาลัยพายัพ
มน.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาฯ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มจ.
มหาวิทยาลัยแมโจ
สรภ.
สถาบันราชภัฏ
วท.
วิทยาลัยเทคนิค
วทบ.
วิทยาลัยกองทัพบก
วทร.
วิทยาลัยกองทัพเรือ
วษ.
วิทยาลัยเกษตรกรรม
วอศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หมวดที่ 6
การอานตําแหนงทางวิชาการ
อักษรยอ
อานเต็ม
อ.
อาจารย
ผศ.
ผูชวยศาสตราจารย
รศ.
รองศาสตราจารย
ศ.
ศาสตราจารย
ดร.
ดอกเตอร

มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-กะ-เสด-สาด
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-ขอน-แกน
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-เชียง-ไหม
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-กรุง-เทบ
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-ทํา-มะ-สาด
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-ทุ-ระ-กิด-บัน-ดิด
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-มะ-หิ-ดน
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-ราม-คํา-แหง
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-สิน-ละ-ปา-กอน
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย-สุ-โข-ไท-ทํา-มา-ทิราด
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-สง-ขลา-นะ-คะ-ริน
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-พา-ยับ
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-นะ-เร-สวน
จุ-ลา-ลง-กอน-มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล
มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ไล-แม-โจ
สะ-ถา-บัน-ราด-ชะ-พัด
วิด-ทะ-ยา-ไล-เทก-นิก
วิด-ทะ-ยา-ไล-กอง-ทับ-บก
วิด-ทะ-ยา-ไล-กอง-ทับ-เรือ
วิด-ทะ-ยา-ไล-กะ-เสด-ตระ-กํา
วิด-ทะ-ยา-ไล-อา-ชี-วะ-สึก-สา

คําอาน
อา-จาน
ผู- ชวย-สาด-ตรา-จาน
รอง-สาด-ตรา-จาน
สาด-ตรา-จาน
ดอก-เตอ
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การอานบานเลขที่
1. บานเลขที่ที่มีเลข 2 หลัก ใหอานแบบจํานวนเต็ม
2. บานเลขที่ที่มีเลข 3 หลักขึ้น ใหอานแบบเรียงตัวหรือแบบจํานวนเต็มก็ได
3. บานเลขที่ที่มีเลข 0 นําหนา ใหอานแบบเรียงตัวเสมอ
4. ตัวเลขหลังเครือ่ งหมายทับ ( / ) ใหอานเรียงตัวเสมอ
การอานเครือ่ งหมายตางๆ
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 , และอื่นๆ
- อยูร ะหวางขอความ อานวา ละถึง
การสะกดคํา
1. การใชรูปวรรณยุกต
วรรณยุกต หมายถึง ระดับเสียงสูง-ต่ําทีใ่ ชประกอบคําพูด คําไทยทุกคําตองมีเสียงวรรณยุกต
ประกอบดวยจึงจะเปนคําพูดที่สมบูรณ และประโยชนที่สําคัญของวรรณยุกตคือใชผันอักษร
วรรณยุกตในภาษาไทยมี 4 รูป 5 เสียง คือ

2. การประวิสรรชนีย
1. คําไทยแททกุ คําออกเสียง อะ เต็มเสียง เชน ทะนุ ทะนาน
2. คําประสม ที่พยางคหนากรอนเสียงไปเปนเสียง อะ เชน หมากพราว กรอนเสียงเปน มะพราว
3. คําที่ออกเสียง อะ ในพยางคกลาง เชน จาละหวั่น , ฉุกละหุก
4. คําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ที่ออกเสียง อะ ทายพยางค เชน ศิลปะ , ลักษณะ
5. คําที่ภาษาบาลีใช ป และสันสกฤตใช ปร เชน ปทุม-ประทุม , ปฐม-ประถม
6. คําเพิ่มพยางคหนาซึ่งมักใชในบทกลอน เชน รืน่ -ระรื่น , ริก-ระริก
7. คําที่มาจากภาษาชวา มลายู บางคําพยางคหนาออกเสียง อะ เชน มะเดหวี , ประไหมสุหรี
3. การไมประวิสรรชนีย มีลักษณะดังนี้
1. พยัญชนะตนเปนอักษรนํา
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2. คําสมาส เสียง อะ กลางคํา
3. คําบาลี-สันสกฤต ซึ่งพยางคหนาออกเสียง อะ
4. การใช ไอ ใอ ไอย และอัย
1. ไอ ใชคําไทยแททั้งหมด ยกเวนคําที่ใชไมมวน 20 คํา และคําที่แผลงมาจากภาษาอืน่
2. ไอ คําใอไมมวนมี 20 คํา
3. ไอย ใชในคําแผลงที่แผลงมาจาก เ-ยย
4. อัย ใชในคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ที่มีเสียง อะ+ย
5. การใช อํา อัม และ อําม
1. อํา ใชในคําไทยทั่วไป
2. อัม ใชในคําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ที่มีเสียง อะ+ม (สะกด)
3. อําม ใชในคําที่มาจากภาษาลาลี สันสกฤต ที่มีเสียง อะ(ตาม)
6. คําที่ใชไมทณ
ั ฑฆาต ใชเขียนบนพยัญชนะที่เปนตัวสะกดเพื่อแสดงวาไมออกเสียงตัวนั้น
ขอสังเกตคําที่ไมใชการันต คือ
1. ตัวสะกดที่เปนอักษรควบกล้ํา
2. ตัวสะกดทีม่ ีสระกํากับ
3. คําพองเสียง ตองดูที่ความหมายหรือใจความจึงจะเขียนไดถกู ตอง
4. ตัวสะกดที่ใชการันต
7. การเขียนคําซอนเพือ่ เสียง(การใชรูปวรรณยุกต)
คําซอนเพื่อเสียงพยางคหลังมักเปนเสียงตรีซึ่งมีหลักการเขียน(คําแรก)ดังนี้
ใหสังเกตที่คําหลังวาอักษรหมูไหนเปนพยัญชนะตน
- ถาเปนอักษรกลาง
คําแรกใชไมตรีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง(บอยบอย)
- ถาเปนอักษรสูงคําเปน
คําแรกใชไมโทพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําคู (คาวขาว)
- ถาเปนอักษรสูงคําตาย
คําแรกใชรูปสามัญ พยัญชนะตนเปนอักษรต่ําคู( ซดสด)
- ถาเปนห นํา
คําแรกใชไมโทพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําเดีย่ ว(เลื้องเหลือง)
8. การเขียนคําทับศัพทภาษาตางประเทศ
หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ
๑. การทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท และใหเขียนในรูปที่
อานไดสะดวกในภาษาไทย
๒. การวางหลักเกณฑไดแยกกําหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตาง ๆ แตละภาษาไป
๓. คําทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดิม เชน ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, กาซ, แกส
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๔. คําวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน
Victoria = วิกตอเรีย
Louis = หลุยส
Cologne = โคโลญ
๕. ศัพทวิชาการซึ่งใชเฉพาะกลุม ไมใชศัพททั่วไป อาจเพิ่มเติมหลักเกณฑขึ้นตามความจําเปน
๑. สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตาม
ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
๒. พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
๓. การใชเครือ่ งหมายทัณฑฆาต
๓.๑ พยัญชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทย ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว เชน
horn = ฮอรน
Windsor = วินดเซอร
๓.๒ คําหรือพยางคที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาต ไวบน
พยัญชนะที่ไมออกเสียงตัวสุดทาย แตเพียงแหงเดียว เชน
Okhotsk = โอค็อตสก
Barents = แบเร็นตส
๓.๓ คําหรือพยางคที่มีพยัญชนะไมออกเสียงอยูหนาตัวสะกด ทีย่ ังมีพยัญชนะตามหลังมาอีก ให
ตัดพยัญชนะทีอ่ ยูหนาตัวสะกดออก และใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัวสุดทาย เชน
world = เวิลด
quartz = ควอตซ
Johns = จอนส
first = เฟสต
๔. การใชไมไตคู ควรใชในกรณีตอไปนี้
๔.๑ เพื่อใหเห็นแตกตางจากคําไทย เชน
log = ล็อก
๔.๒ เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน
Okhotsk = โอค็อตสก
๕. การใชเครือ่ งหมายวรรณยุกต การเขียนคําทับศัพท ไมตองใสเครื่องหมายวรรณยุกต ยกเวนใน
กรณีที่คํานั้นมีเสียงซ้ํากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใสเครื่องหมายวรรณยุกตได เชน
coke = โคก
coma = โคมา
๖. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพททั่วไป ใหตัดออกตัว
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หนึ่ง เชน
football = ฟุตบอล
แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง ๒ ตัว โดยใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไว
ที่ตัวทาย เชน
cell = เซลล
James Watt = เจมส วัตต
ถาพยัญชนะซอนอยูกลางศัพทใหถือวา พยัญชนะซอนตัวแรกเปนตัวสะกดของพยางคหนา และ
พยัญชนะซอนตัวหลัง เปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป ฉะนั้น การใชพยัญชนะตัวสะกดและ
พยัญชนะตน จะตางกันตามหลักเกณฑการเทียบพยัญชนะ ในตารางขางทาย เชน
pattern = แพตเทิรน
Missouri = มิสซูรี
broccoli = บรอกโคลี
๗. คําที่ตัวสะกดของพยางคหนาออกเสียงเปนพยัญชนะตนของพยางคตัวตอไปดวย ใหถือ
หลักเกณฑดังนี้
๗.๑ ถาสระของพยางคหนาเปนเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพทตองใชรปู ไมหันอากาศ ใหซอน
พยัญชนะตัวสะกด ของพยางคหนา เขาอีกตัวหนึ่งเพื่อเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป เชน
couple = คัปเปล
double = ดับเบิล
๗.๒ ถาสระของพยางคหนาเปนสระอื่นทีไ่ มใชสระอะ ใหทับศัพทตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษ
โดยไมตองซอนพยัญชนะ เชน
California = แคลิฟอรเนีย
general = เจเนอรัล
๗.๓ ถาเปนคําที่เกิดจากการเติมปจจัย เชน -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพทตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษดังขอ ๗.๒ อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอนพยัญชนะตัวสะกด
ของพยางคตนอีกหนึ่งเพื่อใหเห็นเคาคําเดิม เชน
sweater = สเวตเตอร
booking = บุกกิง
Snoopy = สนูปป
๘. คําประสมที่มีเครื่องหมายยัตภิ ังค (hyphen) ใหทับศัพทโดยเขียนติดตอกันไป เชน
cross-stitch = ครอสสติตช
ยกเวนในกรณีที่เปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนาม เชน
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cobalt-60 = โคบอลต-๖๐
McGraw-Hill = แมกกรอว-ฮิลล
๙. คําประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพทใหเขียนติดกันไป ไมตองแยกคําตามภาษา
เดิม เชน
calcium carbonate = แคลเซียมคารบอเนต
night club = ไนตคลับ
New Guinea = นิวกินี
๑๐. คําคุณศัพทที่มาจากคํานาม ซึ่งมีปญหาวาจะทับศัพทในรูปคํานามหรือคําคุณศัพทนั้น ใหถือ
หลักเกณฑดังนี้
๑๐.๑ ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความวา "เปนของ" หรือ "เปนเรื่อง
ของ" คํานามนั้น ใหทับศัพทในรูปคํานาม เชน
hyperbolic curve = สวนโคงไฮเพอรโบลา
electronic charge = ประจุอิเล็กตรอน
focal length = ความยาวโฟกัส
๑๐.๒ ถาคําคุณศัพทนนั้ มีความหมายวา "เกี่ยวของกับ" หรือ "เกี่ยวเนือ่ งจาก" คํานามนั้น ใหทับ
ศัพทในรูปคํานามโดยใช
คําประกอบ เชิง แบบ อยาง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย เชน
atomic absorption = การดูดกลืนโดยอะตอม
electronic power conversion = การแปลงผันกําลังเชิง
อิเล็กทรอนิกส
๑๐.๓ ในกรณีที่การทับศัพทในรูปคํานามตามขอ ๑๐.๑ และขอ ๑๐.๒ ทําใหเกิดความหมายกํากวม
หรือคลาดเคลือ่ น ใหทบั ศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน
sulpuric acid = กรดซัลฟวริก
feudal system = ระบบฟวดัล
metric system = ระบบเมตริก
hyperbolic function = ฟงกชันไฮเพอรโบลิก
๑๑. คําคุณศัพทที่มาจากชื่อบุคคล ใหทับศัพทตามชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใชคําประกอบ ของ แบบ
ระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย เชน
Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุคลิด
Eulerian function = ฟงกชันแบบออยเลอร
Napierian logarithm = ลอการิทึมแบบเนเปยร
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ยกเวนในกรณีที่คําคุณศัพททมี่ าจากชื่อบุคคล เปนชื่อเฉพาะที่เปนทีร่ ูจกั กันทั่วไปในแตละวงการ
ซึ่งอาจสังเกตไดจากการที่ใน
ภาษา อังกฤษไมไดใชอกั ษรตัวใหญขนึ้ ตน ใหทับศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน
abelian group = กลุมอาบีเลียน
๑๒. คําคุณศัพทเกี่ยวกับชนชาติตาง ๆ ใหทบั ศัพทในรูปคํานามที่เปนชื่อประเทศ เชน
Swedish people = คนสวีเดน
Hungarian dance = ระบําฮังการี
ยกเวนชื่อที่เคยใชมานานแลว ไดแก
ประเทศเยอรมนี ใชวา …เยอรมัน เชน ภาษาเยอรมัน
ประเทศกรีซ ใชวา …กรีก เชน เรือกรีก
ประเทศไอรแลนด ใชวา …ไอริช เชน ชาวไอริช
ประเทศเนเธอรแลนด ใชวา …ฮอลันดา เชน ชาวฮอลันดา หรือ …
ดัตช เชน ภาษาดัตช
ประเทศสวิตเซอรแลนด ใชวา …สวิส เชน ผาสวิส
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ใชวา …อังกฤษ
เชน คนอังกฤษ
สหรัฐอเมริกา ใชวา …อเมริกัน เชน รถอเมริกนั
สําหรับสหภาพโซเวียต ซึ่งในภาษาอังกฤษใชคําคุณศัพท ๒ คํา คือ Soviet…และ Russian…ใชวา
…โซเวียต และ …รัสเซีย เชน
Soviet Style (of architecture) = (สถาปตยกรรม) แบบโซเวียต
Russian food = อาหารรัสเซีย
๑๓. การวางตําแหนงคําคุณศัพทในคําทับศัพท ใหถือหลักเกณฑดังนี้
๑๓.๑ คําคุณศัพทที่ประกอบคํานามที่เปนภาษาไทย หรือเปนคําทับศัพท แตไดใชในภาษาไทยมา
จนถือเปนคําไทยแลว ใหวางคําคุณศัพทไวหลังคํานาม เชน
cosmic ray = รังสีคอสมิก
gross ton = ตันกรอส
๑๓.๒ ถาทั้งคําคุณศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทที่ยังไมถือเปนคําไทย ใหทับศัพทตรงตามศัพท
เดิม เชน
Arctic Circle = อารกติกเซอรเคิล
adrenal cortex = อะดรีนัลคอรเทกซ
๑๓.๓ ถาตองการเนนวาคํานามนั้นเปนสิ่งที่มีหลายชนิดและคําคุณศัพทที่ประกอบเปนชนิดหนึ่ง
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ของคํานามนั้น อาจทับศัพทโดยใชคําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไวระหวางคํานาม
กับคําคุณศัพท เชน
normal matrix = เมทริกซแบบนอรแมล
thermoseting plastic = พลาสติกชนิดเทอรโมเซตติง
๑๔. คํายอ ใหเขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ลงเปนภาษาไทย ดังนี้
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
และใหเขียนโดยไมตองใสจดุ และไมเวนชองไฟ เชน
BBC = บีบีซี
F.B.I = เอฟบีไอ
DDT = ดีดีที
๑๕. คําทับศัพทที่ผูกขึ้นจากตัวยอ ซึ่งอานออกเสียงไดเสมือนคําคําหนึ่ง มิไดออกเสียงเรียงตัวอักษร
ใหเขียนตามเสียงที่ออกและไมตองใสจดุ เชน
USIS = ยูซิส
UNESCO = ยูเนสโก
ASEAN = อาเซียน
๑๖. ตัวยอชื่อบุคคล ใหเขียนโดยใสจดุ และเวนชองไฟระหวางชื่อกับนามสกุล เชน
D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท
G.H.D. Cold = จี.เอช.ดี. โคลด
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9. เครือ่ งหมายวรรคตอน
สัญลักษณ
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ชื่อเรียก
มหัพภาค(จุด)
จุลภาค(ลูกน้ํา)
อัฒภาค
ทวิภาค
วิภัชภาค
ยัติภังค
นขลิขิต(วงเล็บ)
วงเล็บเหลี่ยม

{ }
?
!
“……”
‘…….’
ๆ
ฯ

วงเล็บปกกา
ปรัศนี(คําถาม)
อัศเจรีย( ตกใจ)
อัญประกาศ
อัญประกาศเดีย่ ว
ไมยมก
ไปยาลนอย/
เปยยาลนอย
ไปยาลใหญ/
เปยยาลใหญ
จุดไขปลา
เสนประ
เสมอภาค(เทากับ)
สัญประกาศ
(ขีดเสนใต)
ทีฆสัญญา
บุพสัญญา
มหัตถสัญญา(ยอหนา)

ฯลฯ
ฯเปฯ
…
--=
______

,,

วิธใี ช
จบประโยค จบความ อักษรยอ จุดทศนิยม
คั่นจํานวนเลข คําหรือขอความ
แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกัน
ไขความ แจกแจงรายการ แสดงอัตราสวน
แจกแจงรายการ(มักใชคูกับยัติภังค)
ใชแยกพยางค ตัวอักษร หรือกลุมตัวเลข / แจกแจงรายการ
ใชกันคํา ขอความ ตัวอักษรหรือตัวเลขไวเปนพิเศษ
ใชเมื่อขอความนั้นใชเครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นอยูแลว
แสดงคําอาน
กันคํา ขอความ ตัวอักษรหรือตัวเลขที่อยูกลุมเดียวกันไวดวยกัน
ใชแสดงคําถาม
ใชแสดงวาเปนคําอุทานหรือคําเลียนเสียงธรรมชาติ
ใชแสดงวาเปนคําพูดหรือขอความที่คัดมา หรือความนึกคิด
ใชซอนในขอความที่มีเครื่องหมายอัญประกาศอยูแ ลว
ใชหลังคํา วลี หรือประโยคเพื่อใหอานซ้ํา
ใชละคํา
ใชละขอความแสดงวามีอีกมาก
ใชละขอความแสดงวาตัดตอนมาหรือไมตอ งการใหอาน
ใชเหมือนจุดไขปลา
ใชแสดงวาคําหรือขอความทั้งสองขางนั้นเสมอกัน
ใชขีดใตคําหรือขอความที่สําคัญ
ใชขีดหลังขอความเพื่อใหเติมคําหรือขอความลงไป
ใชเขียนแทนคําหรือขอความที่อยูบรรทัดบน
ใชยอหนาขึ้นบรรทัดใหม
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ทับ
พินทุ
ทัณฑฆาต

๏
ฯ
๚
๚ะ
๛ , ๚ะ๛
๙
+

ตาไก ฟองมัน
อังคั่นเดี่ยว ขัน้ เดี่ยว
อังคั่นคู ขั้นคู
อังคั่นวิสรรชนีย
โคมูตร
ยามักการ
ตีนกา ตีนครุ

ใชขีดคั่นระหวางคําหรือจํานวนตัวเลข
ใชจุดใตพยัญชนะเพื่อแสดงวาเปนตัวสะกดหรือควบกล้าํ
ใชฆาอักษรทีไ่ มตองการออกเสียง (ถาอยูร ะหวางคําเรียก
วัญฌการ)
ใชขึ้นตนขอความหรือบทประพันธ
ใชทายประโยคหรือบทประพันธและแสดงขึ้นแรม
ใชทายขอความใหญหรือจบตอน
ใชเมื่อจบเรื่อง
ใชเมื่อจบเรื่อง
ใชบังคับใหอานเปนอักษรควบ
ใชบอกมาตราเงิน(ชั่ง ตําลึง บาท สลึง เฟอง ไพ )
บน ซาย ขวา ขวา ซาย ลาง

แบบทองจําหลักการสังเกตหลักภาษาไทย
โดย อ.วีระชาติ ศิรไิ กรวัฒนาวงศ
คําทับศัพท
กอก แกส กาซ กอบป
กุก แท็กซี่ โปกเกอร เต็นท
ฟุลสแกป แปป โฮเต็ล
แฟชั่น โคช โนต ค็อกเทล
โกโก โคมา บล็อก
แค็ตตาล็อก ปม เปอรเซ็นต
พิซซา ซิกแซ็ก เซ็น(ชื่อ)
เซรุม เช็ค เคก คุกกี้
คอมมิชชั่น โอก ทอฟฟ
จี๊บ น็อก ล็อกเกต นั้น
บุฟเฟต ปลั๊ก มัมมี่
แบตเตอรี่ โบกี้ ไง
แล็กโทส ช็อกโกแลต
เชิ้ต แจ็กเกต โบวลิ่ง ไปป
เอ็มบริโอ ช็อปปง ไป
อิเล็กทรอนิกส trick จดจํา
คําที่ไมประวิสรรชนีย
ชอ่ํา ชอุม ชนัก ชบา
สกัด สกา สกาว ไสว
พเยีย ผอบ ลออ สไบ
ทโมน ไผท ทแยง คทา
สารประโยชน ทลาย โพยม
ชมาย ชโลม ทแกลว ถลา
ชมดชมอย เชือกมนิลา
ทยอย ถูกฆาวิสรรชนีย
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คําที่อานไดอยางเดียว
กรมสมเด็จ ครุฑพาห กรรมาชีพ บําราบรีบ ปริตร คิดขวนขวาย
ทระนง ฐานกรณ อุทธรณทนาย
เสวกตาย อัฐิ วุฒิ ลา
สมรรถนะ สมนัย กลไกนี้
กลวิธี แปรก แปลกหนักหนา
ฉิมพลี ปรวด โฆษณา
เจรจา พาปลาสนาการ
ปราชัย ซอมซอ ปรปกษ
บุรุษเพศ หาญหัก กามวิตถาร
อนุสติ กรมพระยา ประจัญบาน
บราลี เเลสราญ คณบดี
อักษรนํา
อักษรนําจําใหดี
สองตัวมีพยัญชนะรวมกัน
ทั้งสระสะกดพลัน
อานออกเสียงอะกึ่งคํา
อยา อยู อยาง อยากดวย
สูงกลางชวยเดีย่ วคือต่ํา
อานเสียงเหมือน ห ซ้ํา
อีก ห นํา ต่ําเดี่ยวนา
คําครุ ลหุ
ครุไมผัดพราว
คือ เสียงยาว แม ก กา
ตัวสะกดทุกมาตรา
อํา ไอ ใอ เอา และ ฤา
ลหุ คือเสียงสั้น
รูป อุ นั้นจงฝกปรือ
ตัวสะกดขวางทิ้งหวือ
ณ ธ ก็ บ บ ฤ
ไตรยางศ
คําเปนสูงกลางต่ํา
ใชมือคว่ํา หา และหงาย
ลิโพ คือ คําตาย
อีก เอฟโฟร และโอเค
คว่ํามือโปงและนาง
ที่เหลือกางอยาหันเห
วรรณยุกตไมปนเป
สามัญซายไปขวาเอย
หลักสังเกตจากวรรณยุกต
มีรูปสูงและกลาง
เสียงตามอยางรูปนั้นไง
ต่ําเสียงเกินรูปไป
จําใสใจไมใชตรี
***ไรรูปคําเปนนั้น
เสียงสามัญกลางต่ํามี
จัตวาสูงทันที
สูงกลางตาย กลายเอกนา
***ต่ําตายสระยาว
เสียงโท พราวเขาตํารา
เสียงสั้นนั้นตรีหนา
ลวนเรียกวาพืน้ เสียง ( *** )เอย
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คําไทย 7 ชนิด
คําไทยมีเจ็ดคํา
จงทองจําไวใหดี
คํานามคือคําที่
ใชเรียกคน สัตว สิ่งของ
เชน บาน หนู หมู หมา
ไฟ ปากกา ปลา เงิน ทอง
ภูเขา หวย ลําคลอง
เมืองระนอง นายทองดํา
หนาที่ของนามนะ
เปนประธานและเปนกรรม
เลายอพอใหจาํ
จงหมั่นเพียรเลาเรียนไป
คําสองสรรพนาม
แทนคํานามจําใสใจ
เชน เรา เขา เธอ ใคร
หนาที่คลายกับคํานาม
คําสามคํากริยา
บอกอาการนาม สรรพนาม
เชน เดิน นอน นั่ง ถาม
กิน วิ่ง พูด ยิ้ม รองไห
วิเศษณ คือคําที่
ชวยใหมีความแปลกไป
ประกอบนาม วิเศษณไซร
ทั้งสรรพนาม และกริยา
เชน แบน เปรีย้ ว ไกล ใกล
เร็ว อืน่ ใด เล็ก ใหญ จา
ทั้งหมด 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 เชื่อมถอยคํา
คํากับคํา ความกับความ
เชื่อมประโยคใหงดงาม
เชน กับ เพราะ และ หรือวา
อุทานการออกเสียง
ผิดสําเนียงธรรมดา
แสดงอารมณนา
ความรูสึกผูอทุ าน
เชน เหม แหม หรือวา
เฮย ไฮ ฮา สะพงสะพาน
เรือแพ ขอจบการ
เลาใหอานจําไวเอย.
(หมายเหตุ
คําไทย 7 ชนิดนี้ แตงเพิ่มเติมเฉพาะบางสวน*** )
คําประสม
การความเครื่องของชาง
ชาววิ่งวางผูคนขี้
นักนายใจเจาที่
แมหมอจัดตัดเสียหนา
ยกลิ้นมักลูกพอ
หัวปากคอกินน้ําตา
ติด(ทาย)ตัวดีใจหนา
เหลานี้หนาประสมเอย
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สมาส(แบบไมมีสนธิ)
นักเรียนครับ นักเรียนครับ ครูมีเรื่อง อยากจะถามนักเรียนครับ
สมมุตินะครับสมมุติ สมมุติ บาลี สันสกฤต
สมมุติมาอยูใกลชิด แลวตองแปลจากหลังมาหนา
ตองออกเสียงระหวางคํา การันตและอะทิง้ ไป
วร และ พระ ก็ใช หนูเขาใจ สมาสมั้ยครับ
สระสนธิ
อะ อา
เปลื้องผาทันที
อิ อี
ยอมพวกเดียวกัน
อุ อู
ไมยอมเหหัน หากพวกเดียวกัน เปลื้องผาทันที
อิอี
มักกลายเปน ย ตางพวกมาจอ ไมทอไมหนี
อุอู
เปน ว ทันที ๆ พรหมจารีไมยอมใหใคร
อะ
หลังชอบเปลีย่ นเปนอา
อิ
ไมรอชา เปน อี เอ ไง
สวน อุ
ไมเคยหวั่นไหว อู โอ เขาใจ สนธิงายจัง
คําไทย
เฆีย่ น ฆา ระฆัง ณ
ฯพณฯ หญา ใหญ พิศ ศอ
ศอก ศึก เศิก เศรา พอ
ไมยราบ ไอยรา
เครือญาติ สรรพนาม
กริยาตาม จํานวนหนา
เครื่องใช สัตวนานา
อาชีพ สี นี่แหละไทย
ธรรมชาติ อวัยวะ
ลักษณนามทองไว
คุณศัพทปรับเขาใจ
ตามมาตราพาจดจํา
พยัญชนะวรรค
ไกไขควายฆางู
จานฉิ่งชูเฌอหญิง(เพน)
ปฏักฐาน-โฑเฒาเณร
เตาถุงทับธงหนู(ฟง)
ปลาผีพี่ภูมิมา
ยักษเรือลาวาเสืออัง
หอจุฬาคานอยจัง
ศาล ฤาษี นี่ สัน. เอย
คําสันสกฤต
ศาล ฤษี ฤ ร หัน
สะกดพลันไมตามเกณฑ
ไอ เอา เขาไมเวน
บุณย บุทคล ธานย สตรี
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กีรติ กันยา ปรัตหัสดิน สวัสดี
สถิติ สถาปนา
เหลานี้คือ คําสัน-

ยุบัน สัตย จันทร สูรย ศรี
อัคนี ปรีย อารัณย
จตุรา กรีฑา กัลป
สกฤต ทอง ตองขึ้นใจ
คําบาลี

ตัวสะกดตรงตามหลัก
ปุจฉาคือคําถาม
จตุ จริยา
ฐิติ บุญ อรัญ
สุริยะ อัจฉริยะ
ปทีป ปณต มี

แจงประจักษซา้ํ และตาม
เขต เขม ปกข โอฐ มิค จันท
ฐาปนา ปยะ ธัญ
อัชฌาสัย และ โสตถี
ปฐมะ และ รังสี
เปนบาลี หมดนี่เอย
คําเขมร

หญิงสาวราวจิม้ ลิ้ม
กํา บัง ทํา ประ จํา
บรรพชิต บรรยงก บรรพ
บรรเจิด บรรจบ กัน
เหลานี้ not เขมร
ควบนําอยาดูเบา

ขนมอิ่ม ถนอม ตํา
กระ บัน สํา บํา ผ บรร
บรรพต จับ บรรษัท บรรณ
บรรจุ - กวด - ดา – ทุก - เทา
จําหลักเกณฑไมอายเขา
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
ขั้น 1 มีพระบรม
ขั้น 2 ตรม บรมหายไป
3 , 4 ราช นี้ไปไหน ๆ
ขั้น 5 สุดทาย พระไมเห็นมี
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บทรอยกรอง
โคลงสอง หา หา สี่
โคลงสาม หา หา หา
โคลงสี่ หา และสอง
สรอยสองหนึ่งสามจํา
ยานีนับ หา หก
สุรางคเจ็ดวรรคพลัน
ฉบัง หก สี่ หก
ทองไวอยาใหลหลง

ถาจะมีสรอยสองนา
สี่ สรอยสองตองจดจํา
สามครั้งตองหามถลํา
ทายหา สี่ มีเหมือนกัน
อยาวิตกคลายกับฉันท
วรรคละสี่ไมมงี ง
วสันตดิลก แปด หก สง
จํางายดี happy เอย

ภาพพจน
อุปมาคือเปรียบเหมือน
พาง เพียง เดือน ดุจ จันทรา
ปูน ปม ราว ดารา
เฉก กล ดั่ง ประหนึ่ง ไง
อุปลักษณคือเปรียบ เปน
เทา คือ เห็น อาจละไป
บุคคลวัต ชัดกวาใคร
ไมหายใจแตคลายคน
อติพจนอดไมได
ตองเวอรไวใหฉงน
สัญลักษณรจู ักจน
ใชแทนไดไมลังเล
ระรื่นคืออัพภาส
เสียงฟดฟาด หวือ โหวเหว
สัทพจนอยาโยเย
ไวพจนคลายหมายเหมือนกัน
ปฏิพากยกลาวตรงขาม
งอมแสนงาม นะจอมขวัญ
ภาพพจนหมดโดยพลัน
จําใสใจทําไดเอย
ลูกอกตัญู
พอแบกไถไปนายามฟาสาง
แมรดผักตักน้าํ ตามลําคลอง
พอถากฟนดินนาจนฟาสาย
แมกินขาวกับเกลือเมื่อเทีย่ งวัน
พอมือแตกเพราะบอบช้ําปล้ําถางปา
แมนุงผาผืนหนึ่งซึ่งมอซอ
พอหนาหมนหมองคล้ําผิวดํากราน
แมคอยลูกดวยหวงใยใจระแวง

ลูกคิดสรางความชั่วใหมัวหมอง
ลูกไปจองตั๋วหนังแตยังวัน
ลูกสบายอัดบุหรี่มีความฝน
ลูกสุขสันตขาวมันไกใจใหญพอ
ลูกเทีย่ วบารเตนรําช้ําใจหนอ
ลูกสวยหลอดวยเสื้อผาราคาแพง
ลูกสมานผิวกันแยกแตกระแหง
ลูกขันแขงรถราดวยราเริง
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แถมฟรี
คําซ้ํา คําซอน (ทํานอง กอดกัน)
คําเรามีสองคํา จึงเกิดคําซ้ําขึน้ มานั่นไง
ถาหากจะดูความหมายเขาใจ ก็คงบอกไดวา มันมากมี
คําถามาซอนกัน ก็คงจะมันถามันมากดี
ทั้งซอนความหมายและเสียงเขาที ก็คงจะดีคํามีมากมาย
บอก อยากจะบอกๆ ไวนะ (บอกอยากจะบอกใหรูกอน )
บอก อยากจะบอกๆ ไวนะ (บอกอยากจะบอกใหรู )
เปลี่ยนแปลง ซ้ํา ธรรมชาติ รูปราง เนน เบา มาก เปน สั่งๆ เอาไว
ไมเจาะจง และตอเนื่อง แยกออกดู จะไดรู พอไดอุนใจ
หากคําซอน มีทั้ง เหมือน คลาย และตาง เปนแบบอยาง นะเธอรูไหม
ซอนเพื่อเสียง มีสําเนียง เสียงคูกัน ความหมายมัน รูและเขาใจ
จําไดรึเปลา
คําควบกล้ํา อักษรนํา(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 ต่ําเดียว นะเธอ
เรียกวา อักษรนํา รวมสระ และตัวสะกด รูไ หม
หากสูงกลางชวยนํา พวกต่ําเดี่ยวจะมีเหมือน ห มานํา
ทองแลว ทองแลว ก็จงจํา ทีฉ่ ันไดบอกเธอ และจะย้ําเพื่อบอกเธอ
ถาหากเธอไดจดจํา ฉันสบายใจ
ภาคผนวก ก
วิเคราะหขอ สอบโควตา มช. วิชาภาษาไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การสะกดคํา
เสียงวรรณยุกต(ครบ 5 เสียง)
การอานคํา-จํานวนพยางคของคํา
คําซอน(ความหมาย)-คําประสม
หนาที่/ความหมายของคํา(คําเดียวกันหนาที/่ ความหมายตางกัน)
ประโยค
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•
•
•
•
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

เปนประโยคหรือไม
โครงสรางประโยค(ประธาน-กริยา-กรรม-ขยาย-เชื่อม)
ประโยคชนิดตางๆ(เดียว-รวม-ซอน)
เจตนาของผูสงสาร(แจงใหทราบ-ถามใหตอบ-บอกใหทํา)
ใชคําและสํานวนเหมาะสม
ความหมายสํานวน/ประโยค เหมือน/แตกตางกัน
เครื่องหมายวรรคตอน-การอาน
ประโยคสละสลวย/เหมาะสม (คําเชื่อม-คําขยาย-ประโยคฟุมเฟอย)
จับใจความสําคัญ/น้ําเสียง/สารที่ตองการสือ่ (ทั้งรอยแกวและรอยกรอง)
เรียงลําดับความ
ราชาศัพท
ชนิดคําประพันธ
ลักษณะเดนของคําประพันธ
โวหารภาพพจน
เสียงพยัญชนะตน/ทาย
สระ(เดี่ยว/ประสม-สั้น/ยาว)
การใชวรรณยุกตใหถูกตอง
การสรางคํา(โครงสรางคําประสม+การสรางคําไทย/ตางประเทศ)
โครงสรางวลี
ความหมายโดยตรง/อุปมา
เติมคําที่เหมาะสม/ไมเหมาะสม
การประกาศ/พาดหัวขาว(เขาใจไดมากนอยแคไหน)
ลักษณะของภาษา(โนมนาว/โตแยง/แสดงทรรศนะ/อธิบาย/บรรยาย/พรรณนา)
การเขียน/การใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ

1.
2.
3.
4.

ภาคผนวก ข
วิเคราะหขอ สอบแอดมิชชัน วิชาภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย(พยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต)***
คําในภาษาไทย
คํายืมจากภาษาตางประเทศ
การสรางคํา(ประสม-ซอน-ซ้ํา-สมาส-สนธิ)***
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5.
6.
7.
8.

การอาน-การเขียนคําในภาษาไทย/ตางประเทศ(+การทับศัพท)
การใชถอยคํา/สํานวนใหถูกตองตามบริบท***
ราชาศัพท
ประโยค***
- ขาดความสัมพันธ(คําเชื่อม/เนื้อความ)
- ชนิด
- กํากวม
- เจตนา
- สํานวนตางประเทศ
- กะทัดรัด/ฟุมเฟอย
- สมบูรณ/ไมสมบูรณ(ประโยค/วลี)
9. การเรียงลําดับความ
10. หลักการเขียน-พูด-ฟง-การสือ่ สาร
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(จากขอความที่กาํ หนดใหทั้งรอยแกวและรอยกรอง)***
20. วรรณคดีเฉพาะเรื่อง(แนวคิด-คานิยม-การสรุปความ-วิเคราะห)***

154
ภาคผนวก ค
รางวัลซีไรต
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่ มแหงอาเซียนเรียกกันสั้น ๆ วา รางวัลซีไรต รางวัลนี้เกิดขึ้น
จากโรงแรมโอเรียนเต็ลตองการสนับสนุนนักเขียนรุนใหมจากประเทศในแถบอาเซียน จึงไดริเริ่มจัด
ประกวดหนังสือในแถบอาเซียนขึ้น โดยรวมมือกับการบินไทย สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย
และสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย โดยมีประเทศในเอเชีย 5 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
สิงคโปร ฟลปิ ปนส และบรูไน รวมโครงการรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน โดยใช
ชื่อภาษาอังกฤษวา South East Asia Write Award (ชื่อยอ S.E.A Writer Award ) ใหรางวัลตั้งแตป พ.ศ.
2522
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่ มแหงอาเซียน มีดงั นี้
พ.ศ. 2522
ลูกอีสาน ของ คําพูน บุญทวี ( นวนิยาย )
พ.ศ. 2523
เพียงความเคลือ่ นไหว ของ เนาวรัตน พงษไพบูลย ( บทกวี )
พ.ศ. 2524
ขุนทอง .... เจาจะกลับเมื่อฟาสาง ของ อัศศิริ ธรรมโชติ(รวมเรื่องสั้น)
พ.ศ. 2525
คําพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ ( นวนิยาย )
พ.ศ. 2526
นาฎกรรมบนลานกวาง ของ คมทวน คันธนู ( บทกวี )
พ.ศ. 2527
ซอยเดียวกัน ของ วานิช จรุงกิจอนันต ( รวมเรื่องสั้น )
พ.ศ. 2528
ปูนปดทอง ของ กฤษฎา อโศกสิน ( นวนิยาย )
พ.ศ. 2529
ปณิธานกวี ของ อังคาร กัลยาณพงศ ( บทกวี )
พ.ศ. 2530
กอกองทราย ของ ไพฑูรย ธัญญา ( รวมเรื่องสั้น )
พ.ศ. 2531
ตลิ่งสูงซุงหนัก ของ นิคม รายวา ( นวนิยาย )
พ.ศ. 2532
ใบไมที่หายไป ของ จิระนันท พิตรปรีชา ( บทกวี )
พ.ศ. 2533
อัญมณีแหงชีวติ ของ อัญชัน ( รวมเรื่องสั้น )
พ.ศ. 2534
เจาจันทรผมหอม ของ มาลา คําจันทร ( นวนิยาย )
พ.ศ. 2535
มือนั้นสีขาว ของ ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ ( บทกวี )
พ.ศ. 2536
ครอบครัวกลางถนน ของ ศิลา โคมฉาย ( รวมเรื่องสั้น )
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 เลียววาริณ
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พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551

ในเวลา ของ แรคํา ประโดยคํา
สิ่งมีชีวิตที่เรียกวา คน ของ วินทร เลียววาริณ
อมตะ ของ วิมล ไทรนิ่มนวล
บานเกา ของ โชคชัย บัณฑิต’
ความนาจะเปน ของ ปราบดา หยุน
ชางสําราญ ของ เดือนวาด พิมวนา
แมน้ํารําลึก ของ เรวัตร พันธุพพิ ัฒน
เจาหงิญ ของ บินหลา สันกาลาคีรี
ความสุขของกะทิ ของ งามพรรณ เวชชาชีวะ
โลกในดวงตาขาพเจา ของ มนตรี ศรียงค
.......................................ของ...................................................

ภาคผนวก ง ลําดับญาติในเรือ่ งอิเหนา
ภรรยา/สามี
กุเรปน
ดาหา
กาหลัง
ประไหมสุหรี (นิหลาอระตา-หมันหยา) (ดาหราวาตี-หมันหยา) สะกาหนึ่งหรัด
2อิเหนา** (ช)
***(ญ)
บุษบาหนึ่งหรัด**
(มิสาระปนหยี)
(มิสาอุณากรรณ-ช)(ญ)
3วิยะดา(ญ)(นางเกนหลง) สียะตราหนึ่งหรัด
(ช)(ยาหรัน)
มะเดหวี
มะโต
ลิกู
1กะหรัดตะปาตี*(ช)
บุษบารากา*(ญ)
เหมาหลาหงี
ธิดาจากเมืองหมันหยา(ทาว
หมันหยา+ประไหมสุหรี)
นิหลาอระตา
ดาหราวาตี
จินดาสาหรี

แตงงานกับ
ทาวกุเรปน
ทาวดาหา
โอรสทาวมังกัน(ระตูหมันหยา)

สิงหัดสาหรี
สุหรานากง*** (ช)
จินดาสาหรี(ญ)

ลูก
อิเหนา(ช),วิยะดา(ญ)
บุษบาหนึ่งหรัด(ญ),สียะตราหนึ่งหรัด(ช)
นางจินตะหราวาตี+ระเดนดาหยน
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ภรรยา/สามี

อิเหนา(กุเรปน)
สียะตรา(ดาหา) กะหรัดตะปาตี
(กาหลัง)
ฝายซาย
ฝายขวา
ประไหมสุหรี บุษบาหนึ่งหรัด
จินตะหราวาตี
วิยะดา
บุษบารากา
(ดาหา)
(หมันหยา)
(กุเรปน)
(กาหลัง)
มะเดหวี
มาหยารัศมี
สการะวาตี
ดะราหวัน
(ปกมาหงัน)
(ปนจะรากัน)
(มะงาดา)
มะโต
บุษบากันจะหนา
บุษบาวิลิศ
จินตะหรารัศมี
(วังกัน)
(ประหมัน)
(วะละหงิด)
ลิกู
อรสา
ระหนาระติกา
จินดาอรสา
(กะระบุหมี)
(วะละหงิด)
เหมาหลาหงี
หงยาหยา
สุหรันกันจาสาหรี
รัตนาวาตี
(ตะมาเส)
(วะละหงิด)
(สัดดะกัน)
ระตูเมืองตางๆ
พี่นอง
ระตูปน จะรากัน
ระตูปก มาหงัน

ลูก
สการะวาตี-ญ
มาหยารัศมี-ญ
สังคามาระตา-ช

ระตูบุศสิหนา

พี่นอง
ทาวลาสํา
ระตูจรกา

พี่นอง
ทาวกะหมังกุหนิง

ทาวปาหยัง
ทาวประหมัน

สุหรานากง
(สิงหัดสาหรี)
สกาหนึ่งหรัด
(กาหลัง)

ลูก
วิหยาสะกํา(ช)
รัตนาระติกา-ญ
รัตนาวาตี-ญ
วิหรากะระตา-ช

บุษบาวิลิศ-ญ
เสนาและพี่เลีย้ งอิเหนา
เสนา
พี่เลีย้ งอิเหนา (ลูกของเสนา)
พี่เลีย้ งสียะตรา
พี่เลีย้ งนางบุษบาและวิยะดา

ปาเตะ
ยะรุเดะ
ปูนตา
บาหยัน

ตํามะหงง
ปูนตา
กะระตาหรา
สาเหง็ด(ซาเหง็ด)

ดะหมัง
กะระตาหรา
ยะรุเดะ
ประเสหรัน

ยาสา
ประสันตา
ประสันตา
ประลาหงัน
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ลําดับญาติในเรือ่ งขุนชางขุนแผน
ขุนไกรพลพาย(พลายจันทน) +

นางทองประศรี

(ตําบลบานพลับ จังหวัดสุพรรณบุรี) (วัดตะไกร จังหวัดสุพรรณบุร)ี
ขุนแผน
(พลายแกว, พระสุรินทรฦาไชยมไหสูรยภกั ดี (พระกาญจนบุร)ี
+ นางพิมพิลาไลย
(วันทอง)

+ นางสายทอง

พลายงาม
(จมื่นไวยวรนาถ)
+ นางศรีมาลา

+ นางสรอยฟา

+ นางลาวทอง
(บานจอมทอง)

พลายณรงค+นางบัวคํา
(หลวงตางใจ)
+ นางแวนฟา

กุมารทอง

นางแวนแกว + พลายบัว

พลายยงพงศนพรัฐ + นางเวสิว
(พระเจาสมมุติวงศ)
พลายเพชร

+ นางบัวคลี่
(บานถ้ํา)

+ นางแกว
กิรยิ า
พลายชุมพล+นางสรอยระยา
(หลวงนายฤทธิ์) (เมืองพิมาย)
พลายมณีนาถ

พลายอนันต

พลายบัว + นางแวนแกว
พลายอนันต

+ นางเวสิว

+ นางสรอยแกวจินดา

พลายสังวาลทอง
+ นางบัวทอง

+ นางมณฑา

พลายสุรยิ ัน
+ นางตะเคียนทอง

หมายเหตุ : ขุนไกรพลพายนัน้
วาเดิมชื่อ พลายจันทน
เปนบุตรพลายประจํายาม
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ขุนศรีชยั

+

นางเทพทอง
(ทาสิบเบี้ย เมืองสุพรรณ)

(นายกองกรมชางนอก บานรั้วใหญ

ขุนชาง
+
นางวันทอง
(เมื่อนางแกนแกวตาย)

+
นางแกนแกว
(ลูกหมื่นแผว)

พันศรโยธา

+
นางศรีประจัน
(ทาพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณ)
นางพิมพิลาไลย (วันทอง) + พลายแกว (ขุนแผน)
พลายงาม (จมืน่ ไวยวรนาถ)

อาจารยของพลายแกว
สมภารบุญ
(วัดสมใหญ)
เมืองกาญจนบุรี

สมภารมี
(วัดปาเลไลย)
เมืองสุพรรณบุรี

สมภารดง
(วัดแค)
เมืองสุพรรณบุรี
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โคตรวงศในเรือ่ งรามเกียรติ์
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ภูมิศาสตรไตรภูมิพระรวง
นิพพาน
อรูปภูมิ 4
อากาสานัญจายตนภูมิ

วิญญาณัญจายตนภูมิ

อากิญจัญญายตนภูมิ

เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

รูปภูมิ 16
ฌาน 1

ฌาน 2

ฌาน 3

ฌาน 4

พรหมปาริสชั ชาภูมิ

ปริตตาภาภูมิ

ปริตตสุภาภูมิ

เวหัปผลาภูมิ

พรหมปุโรหิตาภูมิ

อัปปมาณาภาภูมิ

อัปปมาณสุภาภูมิ

อสัญญีสัตตาภูม*ิ *

มหาพรหมาภูมิ

อาภัสราภูม*ิ

สุภกิณหาภูมิ

อวิหาสุทธาวาสภูมิ
อตัปปาสุทธาวาสภูมิ
สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ
สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ
อกนิฏฐสุทธาวาสภูม*ิ **

สุคติภูมิ
ฉกามาพจร

ทุคติภูมิ
นรกภูมิ

เปรตภูมิ ดิรัจฉาน
ภูมิ

อุตตรกุรุทวีป(1000)

สัญชีพนรก

มีอุสสทนรก อีก 16 ขุม

ดาวดึงส

ชมพูทวีป(ไมแนนอน)

ยามา

บุรพวิเทหทวีป(100)

ดุสิต

อมรโคยานทวีป (400)

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

จาตุมหาราชิกา

นิมมานรดี
ปรนิมมิตวสวัตตี

มนุษยภูมิ

มหาโรรุวนรก

ตาปนรก

อสุรกาย
ภูมิ

128+320+8 = 456 ขุม

รวมโลกันตนรก (อยูนอกขอบ
มหาตาปนรก กําแพงจักรวาล) อีก 1 ขุม เปน 457
อเวจีมหานรก ขุม
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บุรพวิเทห

E-เกษียรสมุทร

อุตตรกุรุ

เขาพระสุเมรุ

ชมพู

เขาตรีกฏู

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

1.
2.
3.
4.
5.

อมรโคยาน
สุทัศนกูฏ
จิตรกูฏ (คิชฌกูฏ)—พญาหงสทอง
กาฬกูฏ
คันธมาทน—เชิงผา เรียก นันทมูล—พระปจเจกพุทธเจา
ไกรลาส—พระอิศวร (พราหมณ รวมกับ เขาพระสุเมรุ)

กําแพงจักรวาล

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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คําไวพจน
ผูหญิง; สตรี ; หญิง; ผูหญิงยิงเรือ; กัญญา, กันยา , กัลยา,กัลยาณี,กานดา,ขนิษฐา,ขวัญใจ,ขวัญตา,ขวัญออน,
ขวัญเมือง,จอมขวัญ ,งามงอน โฉมงาม,โฉมฉาย,โฉมเฉลา,โฉมตรู,โฉมยง,แมศรี,ดรุณ,ี ดวงใจ,ดวงตา,ดวง
สมร,ทรามชม,ทรามเชย,ทรามวัย,ทรามสงวน,ทรามสวาท,นงคราญ,นงนุช,นงพะงา,นงพาล,นงพุธ,นงโพธ
,นงเยาว,นงราม,นงลักษณ,นวลละออง,นวลหง,นรี,นารี,นาเรศ,นฤมล,พธู,พะงา,มิ่งมิตร,ยุพดี,ยุพเรศ,ยุพา,
ยุพาพิน,ยุวดี,เยาวภา,เยาวมาลย,เยาวลักษณ,เยาวยอด,เยาวเรศ,ลลนา,วนิดา,สรอยสุดา,สายสมร,สายสวาท,
อรไท,อิตถี,
พระมหากษัตริย: ขัติยะ,จอมนรา,จอมจักรพาล,จอมคน,จอมเกศ,จอมถวัลยราช,จอมภพ,จอมบดินทร,จอม
ไผท,จักรี,จักริน,เจาชาง,จอมบดินทร,นฤบดี,นฤนาถ,นฤบาล,นฤเบศ,นฤเทพ, นรินทร,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,พระมิง่ โมลี,ภูธร,ภูธเรศ,ภูบาล,ภูบดินทร,ภูมธิ ร,ภูมิบดี,ภูมินทร,ภูมนิ าถ,ภูมบิ าล, ภูวไนย,ภูวนาถ,ภูว
เนตร,มเหศวร,มหิศวร,มหิศร,มหิป,มหิบดี,มหิบาล,มหิธร,ราช,ราชา,ราชัย,ราชาธิราช,องคอิศเรศ,อยูเ กลา
พระพุทธเจา : ชินวร,ชินสีห,ชิเนทร,ธรรมกาย,ธรรมสามิสร,ธรรมสามี,ธรรมาทิตย,ตรีโลกนาถ,พรหมกาย,
โลกเชษฐ,โลกนาถ,โลกวิทู,ศากยมุนี,
งาม : เจริญตา ,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,ลาวัณย,ลําเภา,ลํายอง,โสภณ,โสภิต,อร,อะเคื้อ,อําไพ,
พื้นดิน : แผนดิน,ฉมา,ธรณี,ธรา,ธราดล,ธเรษตรี,ธาตรี,ธาษตรี,ปถวี,ปถพี,ปถวี,แผนภพ,ไผท,พสุนธรา,
พสุธา,พสุธาดล,พสุมดี,ภูมิ,ภูริ,ภูว,ภูวดล,มหิ,มหิดล,เมทนี,เมทนีดล,โลกธาตุ,วสุนธรา,วสุธา,อจลา,
เขา ; ภูเขา,กันทรากร,คีรี,ดอย,นคะ,นัค,บรรพต,ผา,พนม,ภู,ภูผา,มเหยงค,ศิขริน,ศิขรี,ศิงขร,ศิงขริน,สิขรี,
สิขเรศ,สิงขร,ไศล
แมนา้ํ : 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,วัน,วนา,วนาดร,วนาดอน,วนาลัย,วนาลี,วนาสณฑ,
วนาสัณฑ,อรัญญิก
น้ํา : อรรณพ,โอฆะ,ทะเล,ชลธิศ,ชลธี,ชลาลัย,ชลาศัย,ชโลทร,ชเล,ปโยนิธิ,ปโยราศิ,สาคร,สมุทร,สินธุ,ชล
ชาติ,ชลัมพุ,ทึก,เนียร,วาริ,วาริน,วารี,สลิล,อาปะ,อาโป,อําพุ,อามพุ,อุทก
ดวงอาทิตย : พระอาทิตย,ดวงตะวัน,ตะวัน,ตโมนุท,ทินกร,ทินบดี,ทิพากร,ทิวากร,ไถง,ประภากร,ภาณุ,
ภาณุมาศ,ภาสกร,รวิ,รพี,รังสิมันตุ,รังสิมา,รําไพ,สุรยิ งค,สุริยะ,สุรยิ ัน,สุรเิ ยนทร,สุรเิ ยศ,สุริโย,สุรยี ,อังศุธร,
อังศุมาลี
ดวงจันทร: พระจันทร,แข,จันท,จันทร,จันทร,ดวงเดือน,เดือน,ตโมหร,เเถง,นิศากร,นิศานาถ,นิศาบดี,นิศา
มณี,นิศารัตน,บุหลัน,มนทกานติ,รัชนีกร,ศศพินธุ,ศศลักษณ,ศศิ,ศศิธร,ศศิน,ศศี,สิตางศุ,โสม,อินทุ
สวาง : จรูญ,จํารูญ,ชวงโชติ,ชวลิต,ชัชวาล,โชติชวง,ไพรู,ไพโรจน,รุงโจรน,รุจ,รุจา,รุจิ,รุจริ ะ,รุจริ า,รุจี,เรือง
โรจน
ชาง : กริน,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,สยมภู
พระอินทร :โกสีย,โกสินทร,ตรีเนตร,ตรีโลกนาถ,เทพบดี,มฆวัน,มัฆวา,มัฆวาน,วัชรินทร,วัชรี,สหัสนัยน,
สุรบดี,สุรนิ ทร,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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เกร็ดความรูจากเรื่อง ลิลติ ตะเลงพาย
วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ∗
การตั้งทัพตามตําราภูมิตางๆ
การตั้งทัพกอนออกรบก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาการตั้งกระบวนทัพ ดังนั้นแมทัพจึงจําเปนตอง
ทราบวาภูมิประเทศของศัตรูเปนแบบใด หรือตั้งทัพในลักษณะภูมิแบบใด ชื่อแมทัพตองขมนามดังกลาว
หรือตั้งทัพใหสถานที่ขมนามนั้น เพื่อกองทัพจะไดมีลกั ษณะที่ดีกวา และสามารถเอาชนะขาศึกได การ
สังเกตลักษณะภูมิตางๆ ดังนี้
ครุฑนาม มีจอมปลวก ตนไมใหญอยูตน หนึ่ง
พยัคฆนาม ตั้งอยูแนวปาริมทาง
สีหนาม มีตนไมสามตนเรียงกัน มีภูเขาใหญ จอมปลวกใหญมหึมา
สุนัขนาม ตั้งทัพใกลของโบราณ หรือริมทางใกลหมูบาน
นาคนาม ตั้งรายทางไปใกลคลอง หวย แมน้ําไหล
มุสิกนาม มีดิน โพรง ปลวก มีรู
อัชนาม ตั้งทัพกลางทุง
คชนาม สถานที่มีหญาแกมไมไผ
วิธกี ารดูแมทพั วาขณะนัน้ มีนามอะไรใหใชวิธดี ังนี้
1. ใหตั้งกําลังพระเคราะหตามวันเกิด(อาทิตย 6 จันทร 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัสบดี 19
ศุกร 21 เสาร 10)
2. นําอายุของผูน นั้ มาบวก เอา 27 มาบวกอีกที และหารดวย 30 เศษที่ได นํา 9 มาหารอีกครั้ง ได
เศษเทาไหรคอื ตัวเลขที่ตองการ
เศษ 1 ครุฑนาม เศษ 2 พยัคฆนาม
เศษ 3 สีหนาม เศษ 4 สุนัขนาม
เศษ 5 นาคนาม เศษ 6 มุสิกนาม
เศษ 7 อัชนาม เศษ 8 คชนาม
หากขาศึกตั้งภูมิสีหนาม กองทัพก็ตองตั้งสีหนามเชนกัน แตใหรบกอน โดยลอใหขาศึกออกมา ให
สูดลมหายใจดู ถาจมูกขางซายคลองจะไดชยั ชนะ
หากขาศึกตั้งคชนาม และ พยัคฆนาม ใหตั้งสีหนามขม

∗

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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หากขาศึกตั้งนาคนาม ใหตั้งครุฑนามขม
หากขาศึกตั้งสุนัขนาม ใหตั้งพยัคฆนามขม
หากขาศึกตั้งอัชนาม ถือวาเปนภูมิที่ใหโทษในตัวอยูแลว
การจัดทัพแบบตรีเสนาเกากอง (ทัพหนา)-ตั้งภูมแิ บบสีหนาม
ปกซาย
เจาเมืองธนบุรี
แมทัพกองหนา
พระยาสุพรรณ
ออกญาสรรค(สรรคบุรี)

ขุนหาญ เจาเมืองชัยนาท

ทัพหลวง
พระยาศรีไสยณรงค
พลายสุรงคเดชะ
ทัพหลัง
พระราชฤทธานนท
(ปลัดทัพ พระยาศรีไสยณรงค)
พลายชนะจําบัง

ปกขวา
เจาเมืองนนทบุรี

เจาเมืองสิงหบุรี

พระยาวิเศษชัยชาญ

ตําราดูหวั นาค หางนาค
การเคลื่อนพลตามเกล็ดนาค ตองทราบวาวันที่ยกทัพ นาคหันหัวไปทางทิศใด ตองเดินทัพไปทาง
ทิศเดียวกับทิศที่นาคหันหัวไป ถือเปนการเคลื่อนพลยอนเกล็ดนาค และเปนสิริมงคลแกกองทัพ
เดือน
หัวนาค
หางนาค
ทองนาค
หลังนาค
4-5-6
ตะวันตก
ตะวันออก
ใต
เหนือ
7-8-9
เหนือ
ใต
ตะวันตก
ตะวันออก
10-11-12
ตะวันออก
ตะวันตก
เหนือ
ใต
1-2-3
ใต
เหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
เอกสารอางอิง
นริศร เลี่ยมทอง. คูมือลิลิตตะเลงพาย. กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2542.
พลูหลวง(นามแฝง). โหราศาสตร พิชยั สงคราม ดวงเมือง. กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ม.ป.ป.
_______________ . อาถรรพณพยากรณ . กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ม.ป.ป.
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สรุปหลักการทําขอสอบ วิชาภาษาไทย
ขอ
หัวขอ
หลักการทําขอสอบ/การเตรียมตัว
1. การสะกดคํา
ควรจะอาน “อานอยางไร เขียนอยางไร” ของราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะดูคําที่มัก
เขียนผิด อาจมีบางปที่มีคําทับศัพทตางประเทศ วิธีสังเกตใหดูวาคําทับศัพทใดบางที่มี
รูปวรรณยุกต,ไมไตคู เพราะสวนใหญคําทับศัพทมักไมนิยมเขียนรูปวรรณยุกตและไม
ไตคูถา หากศึกษาขอสอบเรื่องนี้ยอนหลังสัก 10 ปแลวคัดคําที่ออกขอสอบเพื่อศึกษาก็
จะชวยไดพอสมควร
2. เสียงวรรณยุกต
ควรฝกการผันวรรณยุกตโดยการสังเกตจากรูปวรรณยุกต(อักษรสูง/อักษรกลาง เสียง
(ครบ 5 เสียง)
ตามรูปวรรณยุกต อักษรต่าํ เสียงเกินรูปวรรณยุกต )หรือไมกฝ็ กหาเสียงวรรณยุกต
ตามลําดับ(ยากนิดนึง)หรือวิธีสุดทายคือฝกการผันวรรณยุกตดวยการอานเทียบเสียง
(ยากที่สดุ แตไดผลคุมคามาก)
3. การอานคํา-จํานวนพยางคของคํา -ใหดูวามีคําใดบางที่สามารถอานไดแบบเดียวหรืออานไดสองแบบ(จําเฉพาะคําทีอ่ าน
ไดแบบเดียว)
- ดูวาคําดังกลาวอานตามหลักคําสมาสหรือไม(ถาใชกต็ องอานออกเสียงระหวางคํา)
4. คําซอน(ความหมาย/เสียง)VSคํา ดูวาคําที่มารวมกันมีความหมายเหมือน/คลาย/ตรงขามกันหรือไม (ซอนเพื่อ
ประสม
ความหมาย)ถาไมใชใหดูวาคําทัง้ สองมีความหมายที่คําใดคําหนึง่ หรือไม(ซอนเพื่อ
เสียง-เสียงพยัญชนะตนมักคลายกัน) แตถาคําทั้งสองมีความหมายและเมื่อแยกกันแลว
มีความหมายใกลเคียงกับคําเดิมกอนแยก เปนคําประสม
5. หนาที่/ความหมายของคํา(คํา
หนาที่ของคําในประโยคมี ประธาน กริยา(ตัวแสดง) กรรม คําขยาย คําเชื่อม
เดียวกันหนาที่/ความหมาย
โดยเฉพาะคําเชือ่ มที่มักสับสนระหวางคําบุพบทกับสันธานใหดูวาหลังคํานั้นเปน
ตางกัน)
ประโยคแสดงวาเปนคําสันธานแตถา ไมไดเชื่อมประโยคแสดงวาเปนบุพบท
6. ขอความนั้นเปนประโยคหรือไม ใหสังเกตที่คํากริยาหรือตัวแสดงของประโยค ขอสอบมักลวงวามีประธานและตาม
ดวยสวนขยาย(ผู, ที่,ซึ่ง,อัน)วิธีดูใหดูวาหลังประโยคขยายมีกริยาอีกตัวหนึ่งหรือไม
7. กริยาของประโยคหลัก
คํากริยาที่อยูหลังคําวา ผู ที่ ซึ่ง อัน ถูก วา ให เปน มักเปนกริยาของประโยคยอย
8. โครงสรางประโยค(ประธานใหแยกประโยคออกเปนสวนๆโดยเนนที่คําขยายวาขยายสวนประธาน/กรรม หรือ
กริยา-กรรม-ขยาย-เชื่อม)
กริยา อีกวิธีคือดูที่คําเชื่อมวาแยกสวนแลวมีโครงสรางเทากันหรือไม
9. ประโยคชนิดตางๆ
ประโยคความเดียวใหดูที่กริยา(จะมีเพียงตัวเดียว)ถามีกริยาสองตัว(อาจมีคําเชื่อม
(เดียว-รวม-ซอน)
หรือไมก็ไดแตสว นใหญมักไมมี)จะเปนประโยคความรวม**ระวังถูกหลอกดวยสวน
ขยายกริยาทีด่ ูเหมือนเปนอีกประโยค** สวนประโยคความซอนใหสังเกตสองวิธีคือ
(1)ดูที่คาํ เชื่อม(ผู, ที่,ซึ่ง,อัน,ถูก,วา,ให,เปน)แลวตามดวยประโยค (2)มีประโยคที่ซอน
กันอยูสองประโยคหรือไม(เพราะจะไมมีคําเชื่อม)
10. เจตนาของผูสงสาร(แจงให
ควรดูที่น้ําเสียงและคําลงทายเปรียบเทียบระหวางตัวเลือกทั้งหมดวาเปนแบบใด
ทราบ-ถามใหตอบ-บอกใหทํา) โดยเฉพาะเจตนาแบบบอกใหทําอาจแยกเปนชนิดยอยคือคําสั่ง ขอรอง และเชิญชวน
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ใชคําและสํานวนเหมาะสม

ควรศึกษา “คลังคํา” ของรศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธาและ “ภาษิต คําพังเพย สํานวน
ไทย” ของราชบัณฑิตย สถานและ “สํานวนไทย”ของขุนวิจิตรมาตรา
ความหมายสํานวน/ประโยค
เรื่องสํานวนควรศึกษาจากหนังสือของราชบัณฑิตยสถานและขุนวิจิตรมาตราเพราะ
เหมือน/แตกตางกัน
แตละคําและสํานวนมีความหมายใกลเคียงกันมากโดยอาจเขียนสํานวนที่มีความหมาย
ใกลเคียงกันไวศกึ ษาเรื่องประโยคใหสังเกตวาเมื่อสลับคําในประโยคแลวความหมาย
เปลี่ยนไปหรือไม
เครื่องหมายวรรคตอน
การอานเครื่องหมายวรรคตอนควรศึกษาจาก “อานอยางไร เขียนอยางไร” ของ
-การอาน
ราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะการอานตัวเลข หนวยนับ สวนเรื่องการใชเครื่องหมาย
วรรคตอนควรศึกษาวาเครื่องหมายใดบางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันและมีความ
แตกตางกันอยางไร
จับใจความสําคัญ/น้ําเสียง/สารที่ ใหสังเกตจากคํากริยาของประโยครวมไปถึงคําเชือ่ มที่แสดงเหตุผล รวมกับใชหลัก
ตองการสื่อ(ทั้งรอยแกวและรอย 5W1H (Who What Where When Why How) ใจความสําคัญมักปรากฏที่ประโยค
กรอง)
แรก-กลาง-ทาย ถาหากตําแหนงดังกลาวมีเนื้อความคลายกันแสดงวาเปนใจความ
สําคัญแนนอน
เรียงลําดับความ
ควรดูวาเรื่องที่นํามาใหอานเกี่ยวกับอะไรสวนใหญมักขึ้นตนดวยประโยคที่มีคํานั้น
(80%) ลองดูวาเนื้อความที่กําหนดใหเมื่อเรียงลําดับจากสิ่งที่ใกลชิดหัวขอมากทีส่ ุด
สามารถเรียงไดอยางไร(เกิดกอน-หลัง ,เหตุ-ผล )ใหจับคูขอความ(ดวยวิธีดูคําเชือ่ ม,
ใจความตอเนื่อง) เพื่อตัดตัวเลือกออกไปบางกอนจะเลือกคําตอบ
ราชาศัพท
จําลําดับขั้นพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศใหไดและจําคําศัพทที่ใชสําหรับ
แตละขั้นรวมไปถึงการใช ทรง อาคันตุกะ และคําศัพทปลีกยอย ขอสอบเรื่องนี้เนน
ความจําถาจําไดละก็สบายเลย
ชนิดคําประพันธ
ดูวาตัวเลือกมีคําประพันธชนิดอะไรบางแลวลองแบงวรรคตามลําดับจากจํานวนคํา
นอยที่สุดไปหามากที่สดุ จาก4-5-6-8 (หากมีตัวเลือกกาพยยานี 11 และอินทรวิเชียร
ฉันท 11 ใหพิจารณาเปนอันดับแรกโดยดูที่บังคับครุลหุ ถาตรงทุกคําเปนฉันทถา
ไมใชก็เปนกาพย)
4*7-กาพยสุรางคนางค 28
5-2(2)-5-2-5-2(2)-5-4-โคลงสี่สภุ าพ(ถาสุดทายมี 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-กลอนสุภาพ
ลักษณะเดนของคําประพันธ
ใหดูวาคําประพันธดังกลาวมีลกั ษณะเดนอยางไร อันไดแก
5. การใชถอยคําใหงดงาม – คําคลองจอง คําไวพจน คําอัพภาส เลนคํา ซ้ําคํา เสียง
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19.

โวหารภาพพจน

20.

เสียงพยัญชนะตน/ทาย

21.

สระ(เดี่ยว/ประสม-สั้น/ยาว)

22.

การใชวรรณยุกตใหถูกตอง

บอยบอย

กรอบกรอบ

สูงต่ํา มีจังหวะ สัมผัสสระ อักษร วรรณยุกต ศ เขาลิลติ ความหมายนัยตรง/
ประหวัด ปฏิพากย นาฏการ(เคลือ่ นไหว)
6. การสรางจินตภาพและอารมณดวยการใชโวหารบรรยาย พรรณนา อธิบาย
อภิปราย กอใหเกิดอารมณสะเทือนใจ ความหวัง ความสุข ฯลฯ
7. การใชโวหารภาพพจน(ดูขอ18)
8. ถาเปนโคลงสี่สภุ าพอาจมีการใชคําตายแทนคําเอกใหดูที่ตาํ แหนงคําเอกทั้งหมด
วาใชคําตายกี่ทถี่ า ใชทั้งหมดก็ใช
ใหดูวาเขาหลักเกณฑใดของโวหารภาพพจน
1. อุปมา-ใหดูคําเชือ่ ม-พาง เพี้ยง เพียง ราว ราวกับ ดุจ ประดุจ หนึ่ง ประหนึ่ง ดัง ดั่ง
เหมือน เสมือน เฉก เชน คลาย กล เลห ประเลห ปม ปาน วิยะ เทียบ เทียม เที้ยร
2. อุปลักษณ-เปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง(โดยเทียบคุณสมบัติ)มักไมมีคําเชื่อม ถา
มีก็จะเปน-เปน เทา คือ
3. อติพจน(อธิพจน)-การกลาวเกินจริง
4. สัญลักษณ-ใชสงิ่ หนึ่งเปนตัวแทนอีกสิ่งหนึ่ง(มักมีความหมายเปนสากล รูทั่วกัน)
5. นามนัย-ใชลกั ษณะเดนแทนสิ่งนั้นทั้งหมด/กลาวถึงสิ่งหนึ่งแตหมายถึงอีกสิ่ง
หนึ่งแตมีความหมายเกี่ยวโยงกัน
6. สัทพจน-การเลียนเสียงธรรมชาติ
7. บุคลาธิษฐาน/บุคคลวัต/บุคคลสมมุติ(โวหารสมาธิคุณ)-ใหสิ่งที่ไมใชมนุษยทํา
กริยา อาการเหมือนมนุษย
8. ปฏิพากยพจน - การกลาวความตรงกันขามกัน
9. อุปมานิทัศน-ใชเรื่องราวหรือนิทานประกอบ(สาธกโวหาร)
ใหดูวาพยัญชนะตนเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว-คู(ควบกล้ํา) หรือเปนอักษรนํา
(ขอสอบมักออกเรื่องคําควบกล้าํ กับอักษรนํา)สวนพยัญชนะทาย(ตัวสะกด)ใหดูวาอยู
ในมาตราใด(กบด-นมยวง-ก กา) ***อยาลืมวาคําที่ประสมดวย อํา ไอ ใอ เอา มีเสียง
พยัญชนะทายคือ ม ย ย ว ตามลําดับ***
สระเดี่ยวมีวิธีจํา9คํา(นี่คือตูดเกยเคยโดนแตวาชอบ)สระประสม3คํา
(เมียเบื่อผัว)เสียงสระแยกใหออกวาโจทยถามรูปสระหรือเสียงสระเพราะสระบางรูป
เมื่อใสวรรณยุกตเขาไปจะกลายเปนเสียงสั้น(เอ แอ ออ)
จําไววาอักษรกลางเทานั้นที่สามารถใชรูปวรรณยุกตตรีได
รูปวรรณยุกตจัตวาใชไดกับอักษรกลางและอักษรต่ําคําตาย
อักษรสูงและอักษรกลางเสียงและรูปวรรณยุกตจะตรงกัน
อักษรต่าํ เสียงจะเกินรูปวรรณยุกตไปหนึ่งระดับ(รูปเอกเปนเสียงโท รูปโทเปนเสียง
ตรี)หากเปนคําซอนเพื่อเสียงที่คําแรกมีเสียงตรีใหดูที่พยัญชนะตนของคําหลังดังนี้
1. คําหลังเปนอักษรกลางคําแรกใชอักษรกลางและวรรณยุกตตรี
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คาวขาว
ซวยสวย
ซดสด
มากมาก นานนาน
เลื้องเหลือง นาวหนาว
มดหมด
ลี้กหลีก
23.

การสรางคํา(โครงสรางคํา
ประสม+การสรางคําไทย/
ตางประเทศ)

24.

โครงสรางวลี

25.

ความหมายโดยตรง/อุปมา

26.

เติมคําที่เหมาะสม/ไมเหมาะสม

27.

การประกาศ/พาดหัวขาว(เขาใจ
ไดมากนอยแคไหน)
ลักษณะของภาษา(โนมนาว/
โตแยง/แสดงทรรศนะ/อธิบาย/
บรรยาย/พรรณนา)

28.

2.
3.
4.
5.
6.

คําหลังเปนอักษรสูงคําเปนคําแรกใชอักษรต่าํ คูวรรณยุกตโท
คําหลังเปนอักษรสูงคําตายคําแรกใชอักษรต่าํ คูไมมีวรรณยุกต
คําหลังเปนอักษรต่ําคําแรกใชอักษรต่ําวรรณยุกตโท
คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําเปนคําแรกใชอักษรต่ําเดี่ยววรรณยุกตโท
คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําตายสระเสียงสั้นคําแรกใชอกั ษรต่าํ เดี่ยวไม
มีวรรณยุกต
7. คําหลังเปนอักษรนํา(ห นําต่ําเดี่ยว)คําตายสระเสียงยาวคําแรกใชอกั ษรต่าํ เดี่ยวไม
มีวรรณยุกต
การแยกโครงสรางคําประสมใหพิจารณาโดยใชหลักการแยกตามชนิดของคําไทย 7
ชนิด(โดยเฉพาะคํานาม กริยา วิเศษณ บุพบท)คําประสมบางคําสามารถเปนประโยค
ไดหากมีโครงสรางแบบนาม+กริยา+นาม(คนเก็บขยะ)
การสรางคําแบบไทย/ตางประเทศที่มกั ออกคูกันคือ คําซอนกับคําประสม,คําซอนเพื่อ
เสียงกับคําซอนเพื่อความหมาย,คําประสมกับคําสมาส(เทียบจากการอานคํา),คําสมาส
กับคําสนธิ(เทียบจากการประกอบคํา)
ใหพิจารณาโดยใชหลักดังนี้
- แยกตามชนิดของคําไทย 7 ชนิด(โดยเฉพาะคํานาม กริยา วิเศษณ บุพบท)
- แยกตามหนาทีใ่ นประโยค(ประธาน กริยา กรรม ขยาย เชื่อม)ซึ่งอาจไมครบทุกสวน
- ดูวาเปนวลีหรือประโยค
ใหพิจารณาวาคําที่กําหนดใหมีความหมายแฝงหรือไม ถาแปลไดตรงตัวเพียงอยาง
เดียว(ในกรณีที่กําหนดเปนคํามาให)ถือเปนความหมายโดยตรง(ตามตัว)แตถา อยูใน
รูปประโยคตองดูดวยวาประโยคดังกลาวตองการสื่อถึงอะไรมีความหมายอะไรแฝง
ไวอีกหรือไม
ขอสอบอาจใหเติมเพียงคําเดียวจากตัวเลือกทีค่ ํามีความหมายใกลเคียงกันหรืออาจจะ
ใหเติม 2-4 คําซึง่ ตองดูคําที่กาํ หนดมาใหวาสอดคลองกับเนื้อความหรือไม แตละคําที่
เติมลงในชองวางเปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงกันหรือไม
พิจารณาจากขอมูลที่กาํ หนดมาวารายละเอียดที่จาํ เปนครบถวนหรือไม คําขยายให
ความหมายไดชดั เจนเพียงใด อะไรเปนประเด็นหลักของเรื่อง
ภาษาโนมนาวใจตองเชิญชวนใหปฏิบัติสิ่งใดสิง่ หนึ่งแลวชี้ใหเห็นผลดีเมื่อปฏิบัติแลว
การโตแยงตองมีประเด็นโตแยงและขอสนับสนุนโดยอางหลักฐานและเหตุผลที่
นาเชื่อถือเพื่อลบลางประเด็นฝายตรงขาม
ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
จริง เพื่ออภิปรายถึงขอมูลเชิงประจักษและขอเท็จจริงหรือเพื่อคนหาขอเท็จจริง/ถูกผิด ของเหตุการณ
ทรรศนะเชิงคุณคาเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อ
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29.

การเขียน/การใชคําทับศัพท
ภาษาตางประเทศ

ประเมินคุณคา ความเหมาะสม ดี ไมดี
ทรรศนะเชิงนโยบายเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึน้
เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติ
การอธิบายจะใชวิธีใหนิยาม เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ชี้สาเหตุและ
ผลลัพธที่สัมพันธกัน ชี้แจงลําดับขั้นตอน
การบรรยายนั้นรายละเอียดจะไมเทาการพรรณนาเพราะการพรรณนาจะแจกแจง
รายละเอียดดวยการใชคําขยายเพื่อมุงเนนใหเห็นภาพและอาจมีโวหารอื่น( อุปมา
โวหาร)รวมดวย
(การเขียนใหดูขอ 1)การใชคําทับศัพทตองพิจารณาวาคําดังกลาวสามารถใชคําอืน่
แทนไดหรือไม(เพื่อใหเปนทางการ) มีคําทับศัพทบางคําที่ใชไดทนั ทีโดยไมตองหาคํา
อื่นมาแทนเพราะคนนิยมใชและรูจักกันทั่วไป(ลิฟท-หองเลื่อนระดับ,คอมพิวเตอรคณิตกรณ)สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก “คําศัพทบัญญัติ” ของสํานักพิมพตนธรรม
และ “พจนานุกรมภาษาตางประเทศที่ใชในภาษาไทย” โดยเอกรัตน อุดมพร

แหลงอางอิง/เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน.
แนวการอานวรรณคดีและวรรณกรรม เลม 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2549.
กําชัย ทองหลอ. หลักภาษาไทย . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพรวมสาสน , 2543.
จงชัย เจนหัตถการกิจ. ภาษาไทยใช E-N-T. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บมจ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนทพับลิช
ชิ่ง, 2542.
ธเนศ เวศรภาดา. เอกสารประกอบการสอนโครงการทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: สาขาภาษา
ไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2547.
นริศร เลี่ยมทอง. คูมือลิลิตตะเลงพาย. กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2542.
นววรรณ พันธุเมธา. คลังคํา. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพริ้นติง้ แอนทพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2544.
ผะอบ โปษกฤษณะ , คุณหญิง . ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท รวมสาสน
(1997) จํากัด , 2544.
พลูหลวง(นามแฝง). โหราศาสตร พิชยั สงคราม ดวงเมือง. กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ม.ป.ป.
_______________ . อาถรรพณพยากรณ . กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ม.ป.ป.
ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร, คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดอกหญา, 2541.
ราชบัณฑิตยสถาน . ลักษณนาม . กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุ ุสภา, 2538.
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วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ. แบบทองจําหลักภาษาไทย. เชียงใหม : โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย,2547.
อุปกิตศิลปสาร , พระยา. หลักภาษาไทย . กรุงเทพฯ :สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช , 2541.
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