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ชนิดของค ำ 

สำระส ำคญั 

  การศึกษาชนิด และหนา้ท่ีของค า จะช่วยใหเ้ขา้ใจโครงสร้างของประโยค อนัจะส่งผลต่อความเขา้ใจในเร่ือง
การส่ือความหมาย และท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิผลตามตอ้งการ ดงันั้น การศึกษาชนิดและหนา้ท่ีของค า จึงเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัในการเรียนเร่ืองหลกั และการใชภ้าษาไทย 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

๑. อธิบายชนิด หนา้ท่ี และใหค้วามหมาย ของค าได  ้

๒. วเิคราะห์ค าต่าง ๆ ในประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใชค้  าชนิดต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้งตรงตามหนา้ท่ี 

๓. ระบุค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวเิศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน ค าอุทาน และค าอนุภาคได้ 

ควำมหมำยของค ำ 

  ค า คือกลุ่มของเสียงท่ีประกอบไปดว้ยเสียงพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์ท่ีมนุษยเ์ปล่งออกมา หรือเขียน ก่อใหเ้กิด
ความหมาย เพื่อใชส้ าหรับส่ือสารกนั ค าสามารถถ่ายทอดโดยการพดู และการเขียนเป็นตวัอกัษร การพดูอาศยัเสียงเป็น
ส่ือ ส่วนการเขียน การอ่าน ตอ้งใชต้วัอกัษรเป็นส่ือ ซ่ึงถอ้ยค าท่ีเป็นตวัอกัษรจะประกอบไปดว้ย รูปพยญัชนะตน้ สระ 
วรรณยกุต ์ ตวัสะกด และตวัการันต ์ อยา่งนอ้ยถอ้ยค าจะตอ้งมีส่วนประกอบ ๓ ส่วนข้ึนไป และสูงสุด ๕ ส่วน 
ตวัอยา่งเช่น  

o กา พยญัชนะตน้ ก  สระ อา  วรรณยกุต ์สามญั 

 ส่วนประกอบ ๓ ส่วน 

o ป่า พยญัชนะตน้ ป  สระ อา  วรรณยกุต ์เอก 

 ส่วนประกอบ ๓ ส่วน 

o บ้าน พยญัชนะตน้  บ  สระ อา  วรรณยกุต ์โท  ตวัสะกด น 

 ส่วนประกอบ ๔ ส่วน 

o ธีร์ พยญัชนะตน้ ธ  สระ อี  วรรณยกุต ์สามญั ตวัการันต ์

 ส่วนประกอบ ๔ ส่วน พิเศษ 

o กาญจน์ พยญัชนะตน้ ก  สระ อา  วรรณยกุต ์สามญั ตวัสะกด ญ ตวัการันต ์

 ส่วนประกอบ ๕ ส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลองท ำดู 
๑. รักษ์ พยัญชนะต้น ........    สระ .......     วรรณยุกต์ .........  ตัวสะกด ............         + .................... 

ส่วนประกอบ ............................................... 
๒. กุฏิ  พยัญชนะต้น ........    สระ .......     วรรณยุกต์ .........  ตัวสะกด ............         + .................... 

ส่วนประกอบ ............................................... 
๓. พ่าห์ พยัญชนะต้น ........    สระ .......     วรรณยุกต์ .........  ตัวสะกด ............         + .................... 

ส่วนประกอบ ............................................... 
๔. วิทย์ พยัญชนะต้น ........    สระ .......     วรรณยุกต์ .........  ตัวสะกด ............         + ........... ......... 

ส่วนประกอบ ............................................... 
๕. กลาย พยัญชนะต้น ........    สระ .......     วรรณยุกต์ .........  ตัวสะกด ............         + .................... 

ส่วนประกอบ ............................................... 
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ชนิดของค ำ 

เพลง ชนิดของค ำ 
  ชนิดของค าตามหลกัภาษาไทย  จ าแนกออกไปได ้๗ ชนิด 

  บูรพาจารยท์่านคน้คิด   จ าแนกชนิดให้เราศึกษา 

  คือค านาม ค าสรรพนาม   ติดตามดว้ยค ากริยา 

  ค าวเิศษณ์ ค าบุพบท ต่อมา  อีกค าสันธาน และค าอุทาน 

 
 

 
 
 
 

 

ชนิดที ่๑ ค ำนำม 

เพลง ค ำนำม 

   ค าเอ๋ยค านาม    คือค าเรียกช่ือคนสัตวส่ิ์งของ 

  แบ่งเป็น ๕ พวกเราตอ้ง   ท าความเขา้ใจ ใส่ใจติดตาม 

  หน่ึงสามานยนาม   สองวสิามานยนาม 

  สามสมุหนาม ส่ีลกัษณนาม  หา้อาการนาม 

ควำมหมำยของค ำนำม 
  ค านาม คือค าท่ีใชเ้รียกส่ิงท่ีมีชีวติ และไม่มีชีวติ ทั้งรูปธรรม และนามธรรม เช่น คน พืช สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี 
อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ ค านามแบ่งออกเป็น ๕ ชนิดไดแ้ก่ 

๑. สำมำนยนำม (สามานย – ส. สามญั, ป. ทัว่ไป + นาม – ป.ส. ช่ือ) คือ ค าท่ีใชเ้รียกนามทัว่ๆ ไป ไม่เจาะจง 
ระบุความหมายกวา้งๆ เช่น คน สัตว ์พืช หมา แมว ตน้ไม ้ดอกไม ้วดั โรงเรียน ฯลฯ 

สามานยนาม อาจแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่สามานยนามใหญ่ และสามานยนามยอ่ย เช่น  
 

ต้นไม้ (สามานยนามใหญ่) 
 

  
  

 กล้วยไม้ (สามานยนามยอ่ย)      กหุลาบ (สามานยนามยอ่ย)  
 
 

๒. วสิำมำนยนำม (วสิามานย – ส. ไม่ทัว่ไป เฉพาะ + นาม – ป.ส. ช่ือ) คือ ค าท่ีใชเ้รียกช่ือนามท่ีเฉพาะเจาะจง 
ระบุความหมายแคบ และช้ีเฉพาะ เช่น นายจนั หนวดเข้ียว(วรีบุรุษ)  มาดอนน่า(นกัร้อง)  สาธิตเกษตร(โรงเรียน)  สุนทร
ภู่(กว)ี  ควนีสิริกิติต์ิ(กลว้ยไม)้  อเล็กซ์เรด(กุหลาบ)  ฯลฯ  
  

สรุปจากบทเพลง             

             

             . 
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ตัวอย่ำงแผนภูมิสำมำนยนำม และวสิำมำนยนำม 

 

ต้นไม้ (สามานยนามใหญ่) 
 

  

  กล้วยไม้ (สามานยนามยอ่ย)    กหุลาบ (สามานยนามยอ่ย)  
 
  

  ควีนสิริกติิต์ิ (วสิามานยนาม)   อเล็กซ์เรด (วสิามานยนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. สมุหนำม (สมุห – ป. สมูห , ส. หมู่ กอง พวก + นาม – ป.ส. ช่ือ) คือค าท่ีใชเ้รียกช่ือนามท่ีเป็นหมวดหมู่ บ่ง
บอกจ านวนมาก เช่น คณะ ฝงู กอง นิกาย บริษทั ส ารับ ก๊ก เหล่า ชุด กลุ่ม โขลง หมู่ ฯลฯ 

๔. ลกัษณนำม (ลกัษณะ – ส. ลกัขณะ , ป. สมบติัเฉพาะตวั + นาม – ป.ส. ช่ือ)  คือ ค าท่ีใชบ้อกลกัษณะ รูปพรรณ 
สัณฐาน ของสามานยนาม ลกัษณะนามเป็นเอกลกัษณ์ของภาษาไทยประการหน่ึง แสดงใหเ้ห็นถึงความละเอียดลออใน
การใชภ้าษา ลกัษณนามแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ดงัน้ี 

๔.๑  บอกชนิด เช่น พระภิกษุ สามเณร บาทหลวง = รูป  ,  ยกัษ ์ฤษี = ตน  ,  ชา้งป่า = ตวั  ,  ชา้งบา้น = เชือก ฯลฯ 

๔.๒  บอกอาการ เช่น บุหร่ี = มวน  ,  พลู = จีบ  ,  ไต ้= มดั  ,  ขนมจีน = จบั  ,  ผา้ = พบั  ,  คมัภีร์ใบลาน = ผกู ฯลฯ 

๔.๓  บอกรูปร่าง เช่น รถ = คนั  ,  บา้น เปียโน จกัร = หลงั  ,  กลว้ย = เครือ หว ีลูก ,  ปากกา = ดา้ม ฯลฯ 

๔.๔  บอกหมวดหมู่ เช่น ฟืน = กอง ,  ทหาร = หมวด  ,  พระ = นิกาย  ,  ละคร = โรง , กบัขา้ว = ส ารับ ฯลฯ 

๔.๕  บอกจ านวน มาตรา  เช่น ตะเกียบ = คู่ , ดินสอ = โหล , เงิน ทอง = บาท , ผา้ = เมตร , ท่ีดิน = ไร่ งาน ตรว. ฯลฯ 

๔.๖  ลกัษณนามซ ้ านาม เช่น วดั โรงเรียน คะแนน คน อ าเภอ จงัหวดั ฯลฯ 

ลองท ำดู 

จงสร้างแผนภูมิความเช่ือมโยงของค าสามานยนาม และวิสามานยนาม ๑ กลุ่ม 
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๕. อำกำรนำม (อาการ - ป.ส. ความเป็นอยู ่ความเป็นไป สภาพ + นาม – ป.ส. ช่ือ) คือ ค านามท่ีบอกกิริยาอาการ 
อารมณ์ความรู้สึก สภาวะในจิตใจท่ีเป็นนามธรรม ใช ้“การ” และ “ความ” น าหนา้ค ากริยา และค าวเิศษณ์  ตวัอยา่งเช่น 

การ = การวิง่ การกิน การเดิน การอ่านหนงัสือ การออกก าลงักาย การดูโทรทศัน์ การเรียน ฯลฯ 

ความ =   ความดี ความชัว่ ความสวย ความงาม ความง่วง ความสะอาด ความสุข ความรัก ฯลฯ 
 
 
 
 

 

หน้ำทีข่องค ำนำม 

๑. ค านามท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค เช่น 

 มด เป็นสตัวท่ี์ขยนัท่ีสุดในโลก 

 นักกฬีา คนน้ีใชย้าเพ่ิมพลงัในการแข่งขนั 

 บุพการี เป็นบุคคลท่ีเราควรเคารพ 

          

๒. ค านามท าหนา้ท่ีเป็นกรรม หรือผูถู้กกระท า เช่น 

 งูกิน กบ 

 เต่ากิน ผกับุ้ง 

 นกัเขียนคนน้ี แปล หนังสือไวห้ลายเล่ม 

          

๓. ค านามท าหนา้ท่ีเป็นบทขยายนามอ่ืน เพ่ือใหใ้จความชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น 

 คล่ืนยกัษ ์สึนามิ ซดัถล่ม ๖ จงัหวดัภาคใตข้องไทย 

 นกัเรียน โรงเรียนสาธิตเกษตร เป็นผูร้อบรู้ สูชี้วติ จิตมัน่คง ด ารงคุณธรรม 

          

๔. ค านามท าหนา้ท่ีขยายกริยา และใชต้ามหลงัค าบุพบท เพ่ือบอกสถานท่ี เช่น 

 ฉนัชอบวิง่ออกก าลงัในสวนสาธารณะ (บอกสถานท่ี) 
 มาริโอน้ดัพบฉนัท่ีร้านไอศกรีม  (บอกสถานท่ี) 
 พอ่แม่ยอมเสียสละไดเ้พ่ือลูก  (ขยายกริยา) 
          

๕. ค านามท าหนา้ท่ีขยายกริยาหรือค านามอ่ืน โดยใชบ้อกเวลา 

 ฉนัชอบด่ืมน ้ าตอนเช้า 

 ภาวะโลกแปรปรวน ท าใหเ้ราตอ้งระวงัพายฤุดูร้อน 

 ข่าวเทีย่งวนัเสนอแต่เร่ืองการประทว้ง 

          

๖. ค านามท่ีใชเ้ป็นค าเรียกขาน เพ่ือเนน้ หรือบอกความรู้สึก เช่น 

 คณุหมอคะ ดิฉนัมาบริจาคเลือดคะ่ 

 มาริโอ้จ๋า เธอรู้ตวัไหมวา่เธอหล่อมาก 

 นักเรียนคะ ตั้งใจเรียนสิคะ หา้มหลบั 

          

ข้อควรสังเกต ถา้ค าวา่ “การ” และ “ความ” ตามดว้ยค านาม จดัวา่เป็นการสร้างค าแบบค าประสม ซ่ึงจะจดัเป็นชนิดของ

ค าสามานยนาม เช่นค า “การบา้น การเมือง การไฟฟ้า การรถไฟ การทางพิเศษ ความแพง่ ความอาญา ฯลฯ” 
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ชนิดที ่๒ ค ำสรรพนำม 
 

เพลง ค ำสรรพนำม 

   ค าสรรพนาม คือค าท่ีใชแ้ทนนาม  แทนใครก็ตามท่ีเป็นผูพ้ดูและผูฟั้ง 

  แทนคนท่ีเรากล่าวถึง     แต่ก ูมนั มึงไม่ควรเอ่ยอา้ง 

  เธอ ฉนั เขา เรา น่าฟัง    เหล่าน้ีคือค าสรรพนาม 

 

ควำมหมำยของค ำสรรพนำม 
  ค าสรรพนาม คือค าท่ีใชแ้ทนค านามในการใชเ้รียกคน สัตว ์ส่ิงของ แบ่งเป็น ๖ ชนิด ไดแ้ก่ 

๑. บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใชแ้ทนนามในการเรียกบุคคล ซ่ึงเป็นผูร่้วมในกระบวนการส่ือสาร คือ เป็น
ผูพ้ดู ผูฟั้ง และผูถู้กกล่าวถึง แบ่งออกเป็น สรรพนามบุรุษท่ี ๑ ท่ี ๒ และ ท่ี ๓ เช่น 

 บุรุษท่ี ๑ เช่น ตู ฉนั ผม กระผม ดิฉนั เรา ขา้พเจา้ อาตมา ขา้พระพุทธเจา้ ฯลฯ 

 บุรุษท่ี ๒ เช่น สู เธอ คุณ ท่าน ใตเ้ทา้ ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ฝ่าพระบาท เจา้ ฯลฯ 

 บุรุษท่ี ๓ เช่น เขา ท่าน พวกเขา หล่อน มนั พระองค ์ฯลฯ 

๒. ประพนัธสรรพนาม เป็น สรรพนามท่ีใชเ้ช่ือมประโยคยอ่ย ท าหนา้ท่ีแทนค านามหรือ สรรพนามท่ีอยู่
ขา้งหนา้ ไดแ้ก่ค าวา่ ท่ี ซ่ึง อนั ผู ้เช่น 

 คน ที ่มีความเป็นหมอ ตอ้งเมตตา 

 ธรรมะ อันก่อให้เกิดสันติสุข คืออหิงสา 

 บุคคล ผู้ฝึกสมาธิมาอยา่งดียอ่มฟังจบัใจความไดดี้ 

 เขาพยายามท าการบา้น ซ่ึงไม่มีใครท ามา 

๓. วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใชแ้ยกส่วนค านาม หรือสรรพนามท่ีอยูข่า้งหนา้ เช่น ต่าง บา้ง กนั 

 นกัเรียนบ้างก็จด บา้งก็ฟังขณะครูสอน 

 เราเรียนห้องเดียวกนัมาหลายปี 

 ในการสอบของนกัเรียน ม.๒ ทุกคนต่างตั้งใจท าเตม็ท่ี 

๔. นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใชแ้ทนนามเพื่อช้ีเฉพาะเจาะจง หรือช้ีบอกระยะ เช่น น่ี น้ี นัน่ นั้น โน่น โนน้ อยา่ง
น้ี อยา่งนั้น เช่นน้ี เช่นนั้น ฯลฯ 

 น่ี คือผลแห่งความตั้งใจของเรา 

 น่ัน เป็นเร่ืองของการเมือง ไม่ควรยุง่เก่ียว 

 เธอไปชิม โน่น ส่วนฉนัจะกิน น่ี 

๕. อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามท่ีใชแ้ทนนามเพื่อบอกความไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง ใชแ้ทนนามทัว่ไป เช่นค าวา่ 
ใคร อะไร ไหน ผูใ้ด อะไรๆ ไหนๆ ใครๆ ฯลฯ 

 ใคร ก็สามารถไปสวนสนุกได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเด็ก 

 ฉนักินไดทุ้กอยา่งไม่วา่เป็น อะไร 

 ผู้ใด ขยนัเรียนในวนัน้ี ผูน้ั้นจะสบายในวนัหนา้ 
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๖. ปฤจฉาสรรพนาม เป็นสรรพนามใชแ้ทนนามท่ีมีเน้ือความเป็นค าถาม เช่น ใคร ไหน อะไร ผูใ้ด ฯลฯ 

 ใคร จะไปรับประทานอาหารกบัฉนับา้ง 

 อะไร วางอยูบ่นโตะ๊ในห้องนั้น 

 ผู้ใด บงัอาจหยบิดินสอของครูโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 ไหน แมวตวัใหม่ของเธอ 

 

หน้ำทีข่องค ำสรรพนำม 

๑. ใชเ้ป็นประธานของประโยค เช่น 

 เขา ซ้ือเส้ือใหม่เพราะมีนดักบัแฟน 

 ใคร ไม่มีสตางคก์็เขา้ไปดูภาพยนตร์ในโรงหนงัไม่ได ้

 ไหน เป็นบา้นของนายกรัฐมนตรี 

 น่ี เป็นเร่ืองท่ีฉนัยอมไม่ได ้

๒. ใหเ้ป็นกรรมของประโยค เช่น 

 วนัน้ีมีคาบวา่ง นกัเรียนจะท าอะไรก็ได ้

 เกา้อ้ีตวัน้ีเป็นของใคร 

 นกัเรียนช่วยกันท าความสะอาดสนาม  
๓. ใชเ้ป็นผูรั้บใชข้องประธาน เช่น 

 พอ่ใหฉ้นัไปซ้ือกบัขา้วหนา้บา้น 

 แม่ใหเ้ราอยูเ่ฝ้าบา้นวนัเสาร์ 

 ศอฉ.ประกาศหา้มผูใ้ดออกจากบา้นเวลาหลงั ๓ ทุ่ม 

๔. ใชเ้ป็นส่วนเติมเตม็ เช่น 

 คุณเป็นใคร 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียนคนใหม่คือใคร 

 หินกอ้นนั้นรูปร่างคลา้ยอะไร 

๕. ใชเ้ช่ือมประโยค เช่น 

 ท่านทั้งหลายจงฟังและท าตาม ที ่เขาพดู 

 วาระสุดทา้ยของ คนเห็นแก่ตวั ก็ไม่ต่างจาก ผู้เสียสละ 
 

๖. ใชติ้ดตามนามท่ีท าหนา้ท่ีประธานหรือกรรมของประโยค เพื่อเนน้ความรู้สึก 

 เจา้เบตา้ มันชอบนอนหอ้งแอร์กบัฉนั 

 วณีา เธอต่อสู้เพื่อผูห้ญิงทุกคนมาตลอด 

 หลวงพอ่ท่านเทศน์ให้เราไม่เป็นคนเห็นแก่ตวั 
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ชนิดที ่๓ ค ำกริยำ 

ควำมหมำยของค ำกริยำ 

  ค ากริยา คือ ค าท่ีแสดงอาการ สภาพ หรือการกระท าของค านาม และค าสรรพนามในประโยค ค ากริยาบางค า
อาจมีความหมายสมบูรณ์ในตวัเอง บางค าตอ้งมีค าอ่ืนมาประกอบ และบางค าตอ้งไปประกอบค าอ่ืนเพื่อขยายความ 
ค ากริยาแบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ดงัน้ี 

๑. สกรรมกริยา คือค ากริยาท่ีตอ้งมีกรรมมารองรับ จึงจะไดใ้จความสมบูรณ์ เช่น  
 แม่คา้ขายผลไม ้
 นอ้งตัดกระดาษ 
 ฉนัเห็นงูเห่า 
 พอ่ซ้ือของเล่นมาให้นอ้ง 
 ฉนั กนิ ขา้ว 

๒. อกรรมกริยา คือค ากริยาท่ีไม่ตอ้งมีกรรมมารับก็ไดค้วามหมายสมบูรณ์ ชดัเจนในตวัเอง เช่น 
 ครูยนื 
 นอ้งน่ังบนเกา้อ้ี 
 ฝนตกหนกั  
 เด็ก ๆ หัวเราะ 

๓. วกิตรรถกริยา คือค ากริยาท่ีไม่มีความหมายในตวัเอง ใชต้ามล าพงัแลว้ไม่ไดค้วาม ตอ้งมีค าอ่ืนมาประกอบจึงจะ
ไดค้วาม ค าท่ีมารับนั้นไม่ใช่กรรมแต่เป็นส่วนเติมเตม็หรือมาช่วยขยายความหมายใหส้มบูรณ์ ค ากริยาพวกน้ีไดแ้ก่ เป็น 
เหมือน คลา้ย เท่า คือ เสมือน ดุจ เช่น 

 ผม เป็น นกัเรียน 
 ลูกคนน้ี คล้าย พอ่ 
 เขาคือ ครูของฉนัเอง 
 รองเทา้ ๒ คู่น้ีเหมือนกนั 
 ลูกดุจแกว้ตาของพอ่แม่ 
 

๔. กริยานุเคราะห์ หรือ กริยาช่วย เป็นค าท่ีเติมหนา้ค ากริยาหลกัในประโยคเพื่อช่วยขยายความหมายของค ากริยา
ส าคญั เป็นกริยาท่ีไม่มีความหมายในตวัเอง ท าหนา้ท่ีช่วยค ากริยาใหมี้ความหมายชดัเจนข้ึน ไดแ้ก่ จง ก าลงั ได ้แลว้ ตอ้ง 
อยา่ จง โปรด ช่วย ควร คงจะ อาจจะ จะ ยอ่ม คง ยงั ถูก เถอะ เทอญ เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น 

 นายแดง จะไป โรงเรียน  
 เธอ รีบ ไปเถอะ  
 เธออาจจะถูกต าหนิ  
 ลูกควรเตรียมตวัใหพ้ร้อม  
 เขาคงจะมา  
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๑. ท าหนา้ท่ีเป็นกริยาส าคญัของประโยค เช่น  
 คนกนิขา้ว  
 นกบินมา 

๒. ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค (กริยาสภาวมาลา) เช่น 
 กนิมากท าใหอ้ว้น  

๓. ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค (กริยาสภาวมาลา)  เช่น  
 ฉนัชอบเต้นแอร์โรบิกตอนเชา้  

๔. ท าหนา้ท่ีช่วยขยายกริยาส าคญัใหมี้ความหมายชดัเจนยิง่ข้ึน เช่น  
 พี่คงจะกลบับา้นเยน็น้ี 

๕. ท าหนา้ท่ีช่วยขยายค านามใหเ้ขา้ใจเด่นชดัข้ึน เช่น  
 ฉนัชอบกินก๋วยเต๋ียวผัด  
 นอ้งชายชอบกินไขต้่ม 

 

ชนิดที ่๔ ค ำวเิศษณ์ 

ควำมหมำยของค ำวเิศษณ์ 

 ค าวเิศษณ์ หมายถึง ค าท่ีใชป้ระกอบ หรือขยาย ค านาม สรรพนาม ค ากริยา หรือค าวิเศษณ์ เพื่อใหไ้ดใ้จความ
ชดัเจนและละเอียดมากข้ึน หรือค าท่ีใชข้ยายค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ เพื่อบอกเวลา บอกลกัษณะ 
บอกจ านวน บอกขนาด บอกคุณภาพ บอกสถานท่ี ฯลฯ แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ดงัน้ี 

๑. ลกัษณวเิศษณ์  คือ ค าวิเศษณ์ท่ีประกอบเพื่อบอกลกัษณะต่าง ๆ เช่น บอกชนิด สี สัณฐาน ขนาด เสียง อาการ 
กล่ิน รส ความรู้สึก เป็นตน้ เช่นค าวา่ “ดี ชัว่ ขาว ด า กลม แบน ใหญ่ เล็ก โครม เปร้ียง เร็ว ชา้ เหมน็ หอม หวาน เปร้ียว 
เยน็ ร้อน หนาว ฯลฯ” 

 คนพาลยอ่มมีสันดานบาป 
 คนดีตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้
 บางคร้ังท างานเร็วไปก็เป็นผลเสีย 

๒. กำลวเิศษณ์ คือ ค าวเิศษณ์ท่ีประกอบเพื่อบอกกาลเวลา เช่นค าวา่ “เชา้ สาย บ่าย เท่ียง เยน็ ค  ่า ฯลฯ” เช่น 
 เขามาก่อนจึงไดก่้อน เธอมาหลังก็ตอ้งไดห้ลัง 
 ฉนัออกเดินไปโรงเรียนทุกเช้า 
 ขณะน้ีเราก าลงัร้องเพลง 

๓. สถำนวเิศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีประกอบเพื่อบอกสถานท่ี เช่นค าวา่ “บน ล่าง เหนือ ใต ้ไกล ใกล ้ฯลฯ” เช่น 
 ฉนัเก็บของไวช้ั้นบน เก็บสตางคไ์วช้ั้นล่าง 

ข้อควรสังเกต กริยาค าว่า ถกู ตามปกติจะใช้กับกริยาท่ีมีความหมายไปในทางไม่ดี เช่น ถกูตี ถกูด ุถกูต าหนิ ถ้า

ความหมายในทางดีอาจใช้ค าว่า ได้รับ เช่น ได้รับค าชมเชย ได้รับเชิญ เป็นต้น 
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 ขนุแผนเดินทางไปทางทิศเหนือ 
 เขาเลือกเรียนท่ีน่ีเพราะอยูใ่กล้ 

๔. ประมำณวเิศษณ์ คือ ค าวเิศษณ์ ท่ีประกอบเพื่อบอกปริมาณ  และจ านวนนบั เช่นค าวา่ “ มาก นอ้ย หลาย ทั้งหลาย จุ 
บรรดา ทั้งหมด บาง ทุก บา้ง กนั หน่ึง สอง สาม ฯลฯ”  เช่น 

 เขากินจุท่ีสุดในบรรดาแขกท่ีมางานวนัน้ี 
 เราคดัตวัแทนเพียงสองคน จากผูส้มคัรจ านวนมาก 

๕. นิยมวเิศษณ์ คือ ค าวเิศษณ์ท่ีประกอบเพื่อบอกความช้ีเฉพาะ หรือจ ากดัไปวา่ เป็นเช่นนั้น เช่นน้ี ส่ิงนั้น ส่ิงน้ี เช่นค า
วา่ “น่ี น้ี นัน่ นั้น โน่น โนน้ ทั้งน้ี ทั้งนั้น อยา่งน้ี อยา่งนั้น ดงัน้ี ดงันั้น แท ้จริง เฉพาะ เอง ดอก แน่นอน ทีเดียว เจียว เทียว 
ฯลฯ” เช่น 

 ฉนัเป็นคนกินขนมหมดเอง 
 เม่ือเกิดการทุจริตอย่างน้ี รัฐมนตรีตอ้งรับผดิชอบ 

๖. อนิยมวเิศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีประกอบเพื่อบอกความไม่ช้ีเฉพาะ ไม่เจาะจง ไม่จ  ากดั เช่นค าวา่ “ไหน อะไร ใด ก่ี 
ท าไม เช่นไร ฯลฯ” เช่น 

 นกัเรียนคนใดจะไปก่อนก็ได ้
 ครูอนุญาตใหน้กัเรียนเรียนห้องไหนก็ได ้
 เธอจะมีคนรักกีค่นฉนัก็ไม่วา่ เป็นคนเช่นไรฉนัก็ไม่รังเกียจ 

๗. ปฤจฉำวเิศษณ์ คือ ค าวเิศษณ์ท่ีประกอบเพื่อบอกเน้ือความเป็นค าถาม หรือความสงสัยท่ีตอ้งการให้ตอบ เช่นค าวา่ 
“ใด ไร ไหน ก่ี อะไร ท าไม ฉนัใด เช่นไร ไหม อนัใด อยา่งไร เท่าไร ไย ฯลฯ” เช่น 

 เวรกรรมอันใดหนอท่ีท าใหเ้ธอสอบไม่ผา่น 
 คุณรู้ไหมวา่เขาเป็นลูกใคร 

๘. ประติชญำวเิศษณ์ คือ ค าวเิศษณ์ท่ีประกอบเพื่อบอกเสียงร้องเรียก และเสียงขานรับหรือโตต้อบ เพื่อแสดงความ
สละสลวยของภาษา และแสดงระดบัภาษา ความเป็นกนัเอง หรือทางการ ความสุภาพ สนิทสนม (ปัจจุบนันกัภาษาศาสตร์
บางท่านก าหนดรวมค าชนิดน้ีกบั “ค าอนุภาค”) เช่น 

 นกัเรียนขาครูใหขี้ดเส้นใตสี้แดงค่ะ 
 แม่ครับ ผมขออนุญาตไปดูหนงัครับ 
 นิมนตพ์ระคุณเจา้ทางน้ีขอรับ 
 โจโ้ว้ย มวัท าอะไรอยูว่ะ 

๙. ประติเษธวเิศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีประกอบเพื่อบอกความปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ เช่นค าวา่ “ไม่ มิใช่ ไม่ใช่ บ บ่ บมิ 
มิได ้ไม่ได ้หามิได ้หา...ไม่ หาไม่” เช่น 

 เธอไม่เคยนินทาเพื่อนลบัหลงัเลย เพื่อนจึงรักมาก 
 คนเราใช่จะอยูค่  ้าฟ้า 

๑๐. ประพนัธวเิศษณ์ คือ ค าวเิศษณ์ท่ีประกอบค ากริยา หรือค าวิเศษณ์ เพื่อเช่ือมประโยคใหมี้ใจความเก่ียวเน่ืองกนั 
เช่นค าวา่ “ท่ี ซ่ึง อนั อยา่งท่ี ชนิดท่ี ให ้วา่ ท่ีวา่ เพื่อ เพื่อวา่ ฯลฯ” เช่น 
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 เขาเป็นคนตลกชนิดทีไ่ม่มีใครตามมุขทนั 
 เขามกัจะท าอะไรอย่างที่ตอ้งการจะท า 
 คนฉลาดทีไ่ม่มีคุณธรรม เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ 
 ครูลงโทษนกัเรียนเพือ่ให้เขด็หลาบ 

 
 
 
 
 
 
หน้ำทีข่องค ำวเิศษณ์  

๑. ท าหนา้ท่ีขยายค านาม เช่น  
 ผมเป็นเจา้ของบา้นเล็กในป่าใหญ่หลงันั้น 
 ลูกศิษยทุ์กคนเขา้ร่วมในพิธีไหวค้รู 

๒. ท าหนา้ท่ีขยายค าสรรพนาม เช่น 
 พวกเราบางคนเท่านั้นท่ีไดรั้บเลือกใหล้งเรือ 
 ฉนัเองก็ไม่แน่ใจวา่จะพดูดีหรือไม่ 

๓. ท าหนา้ท่ีขยายค ากริยา เช่น 
 เธอกินมากจนลงพุง 
 เด็กๆ อย่ากินมูมมาม เด๋ียวจะติดคอ 

๔. ท าหนา้ท่ีขยายค าวเิศษณ์ เช่น 
 เขาพดูเร็วมากจนฉนัฟังไม่รู้เร่ือง 

 

ชนิดที ่๕ ค ำบุพบท 

ควำมหมำยของค ำบุพบท 

 ค าบุพบท หมายถึง ค าท่ีใชเ้ช่ือมความระหวา่งค า แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค าต่อค า หรือใชต้น้ประโยคเพื่อ
เป็นค าร้องเรียกหรือทกัทาย (ปัจจุบนัไม่นิยม) แบ่งออกเป็น ๒ ลกัษณะ 

๑. บุพบทท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค าต่อค า เช่น ค านามกบันาม นามกบัสรรพนาม นามกบักริยา สรรพนาม
กบักริยา กริยากบัวเิศษณ์ เพื่อบ่งบอกสถานการณ์ใหช้ดัเจน เช่น 

 บอกความเป็นเจ้าของ 

o ปากกาดา้มน้ีเป็น ของเขา (ปากกาของเขา) 
o แม่เตรียมอาหารส าหรับคนงาน 

 

ข้อควรสังเกต            
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 บอกความเกีย่วข้อง 

o เขาตอ้งการแต่เธอเท่านั้น 

o เธอจะไปกบัฉนัหรือจะไปกบัเขา 

 บอกจุดหมาย 

o เขาท างานน้ีเพือ่ช่ือเสียง 

o เด็กคนน้ีขอทานเพือ่ความอยูร่อด 

 บอกเวลา 

o ผมมารอคุณต้ังแต่เชา้ 

o เรารู้จกักนัเมื่อ ๑๐ ปีท่ีแลว้ 

 บอกสถานที่ 
o เรานดัเจอกนัทีโ่รงหนงัโดยบงัเอิญ 

o ตน้ตระกลูของเขามาจากปักก่ิง 

 บอกความเปรียบเทยีบ 

o เธอสวยเหมือนแม่ 
o เขาสูงกว่านอ้ง 

๒. บุพบทท่ีไม่แสดงความสัมพนัธ์กบับทอ่ืน ส่วนมากจะอยูต่น้ประโยค ใชเ้ป็นค าร้องเรียก หรือทกัทาย เช่นค าวา่ 
“ดูกร ดูก่อน ดูรา ดูแน่ะ ขา้แต่ ฯลฯ” ใชน้ าหนา้ค านามหรือสรรพนาม ปัจจุบนัไม่นิยมใชแ้ลว้ 

 

ชนิดที ่๖ ค ำสันธำน 

 

  ค าสันธาน คือค าท่ีใชเ้ช่ือมระหวา่งประโยค ๒ ประโยค หรือเช่ือมประโยคหลายประโยคเพื่อรวมใหเ้ป็น
ประโยคเดียวกนั แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ 
 

๑. สันธำนเช่ือมประโยคควำมรวม 
๑. เช่ือมให้ใจควำมคล้อยตำมกนั ไดแ้ก่ ก็ และ แลว้...จึง คร้ัน...ก็ คร้ัน...จึง เม่ือ...ก็ พอ...ก็ ทั้ง...ก็ ก็ดี ก็ตาม 

เช่น 
 ถ้ำฝนไม่ตกฉนักจ็ะมาหาเธอ 
 คร้ันน ้าลดลงชาวบา้นจึงกลบัไปซ่อมบา้น 
 ทั้งฝนก็ตกรถกติ็ดหงุดหงิดเป็นบา้ 
๒. เช่ือมให้ใจควำมขัดแย้งกนั ไดแ้ก่ แต่ง, แต่ทวา่, แต่...ก็, กวา่...ก,็ ถึง...ก,็ แม.้..ก็ เช่น 
 เขาอยากเรียนเก่งแต่ไม่เคยอ่านหนงัสือ 
 กว่ำลูกจะโตเป็นผูใ้หญ่ แม่ก็ผอมเหลือแต่กระดูก 
 แม้วา่เขาจะพา่ยแพม้าหลายครังเขากไ็ม่เคยทอ้ถอย 
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๓. เช่ือมให้ใจควำมเป็นเหตุเป็นผลกนั ไดแ้ก่ เพราะ...จึง,ดว้ย...จึง,เพราะฉะนั้น...จึง,ดงันั้น...จึง 
 เพรำะเขาเจบ็เขาจึงจ า 
 ด้วยเธอเป็นเจา้นายจึงไม่อาจแสดงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงต่อเขา 
 เคร่ืองยนตเ์กิดขดัขอ้งดังน้ันกปัตนัจึงตดัสินใจน าเคร่ืองบินลงกลางทุ่งนา 
๔. เช่ือมให้มีใจควำมเลอืกเอำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ไดแ้ก่ หรือ ไม่เช่นนั้น ไม่ก็ มิฉะนั้น หรือมิฉะนั้น เช่น 
 เธอจะนอนหรือเธอจะไปดูหนงักบัฉนั 
 ลูกควรอ่านหนงัสือไม่กท็  าการบา้น 
 เธอควรอ่านหนงัสือหรือมิฉะน้ันก็ท าการบา้น 
 

๒. สันธำนเช่ือมประโยคควำมซ้อน 
๑. เพื่อเช่ือมประโยคความซอ้นชนิดนามานุประโยค เพื่อบอกการกระท าหรือเน้ือความแห่งค าพดู โดยมีค าวา่ 

ให ้วา่ เป็นตวัเช่ือม เช่น 
 พอ่บอกให้ผมอ่านหนงัสือ 
 แม่เตือนฉนัว่ำอยา่ลืมเล้ียงแมว 

๒. เพื่อเช่ือมประโยคความซอ้นชนิดวเิศษณานุประโยค 
 เพือ่แสดงเวลำ เช่น เรารู้จกักนัตั้งแต่เด็ก 
 เพือ่แสดงเหตุผล  หอ้งสกปรกเพรำะทุกคนทิ้งขยะไม่เป็นท่ี 
 เพือ่บอกผล  เขาเล่นการพนนัจนเมียทิ้ง 
 เพือ่แสดงควำมเปรียบเทียบ เธอติดตามเขาทุกฝีกา้วดุจเงาตามตวั 

 

๓. สันธำนเช่ือมเนื้อควำมให้ต่อกนั 
๑. เพือ่เช่ือมเนือ้ควำมให้ต่อเน่ืองประสำนกนั เช่น อน่ึง ฝ่ำย ส่วน เช่น 

 ตอ้งการผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล เพศหญิง อาย ุ25-30 ปี การศึกษาปริญญาตรี น าหลกัฐาน
การศึกษา สมคัรไดท่ี้ บริษทั นมัเบอร์วนั จ  ากดั บางนา กรุงเทพฯ อน่ึง ถา้ท่านสนใจ 
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ โทร 0-2223-4321 

๒. เพือ่เช่ือมควำมให้สละสลวย เช่น อนั อนัว่ำ ท ำไมกบั อย่ำงไรกต็ำม อย่ำงไรกด็ี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ถึง
กระน้ัน...ก็ 

 อนั ความดียอ่มปกปักรักษาคนดี ขา้พเจา้ไดก้งัวลใจต่อวกิฤตการณ์คร้ังน้ีไม่ 
 ถึงอย่ำงไร ขา้พเจา้ก็จะไม่ละทิ้งพวกท่านเพื่อเอาตวัรอดเป็นแน่ 
 อนัว่ำ ชายชาติทหารแมต้วัตาย ก็ขอเพียงใหช่ื้อปรากฎอยู ่ใหค้นเขาเล่ืองลือ 
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หน้ำทีข่องค ำสันธำน 
๑. เช่ือมค ำกบัค ำ เช่น 

 ฉนัและเธอชอบเล่นดนตรีไทย 
 หมาหรือแมวท่ีเธอชอบเล้ียง 

๒. เช่ือมประโยคกบัประโยค เช่น 

 กว่ำถัว่จะสุกงาก็ไหม ้
 เพรำะฝนตกหนกัดังน้ันน ้าจึงท่วม 

๓. เช่ือมข้อควำมกบัข้อควำม 

 ข้ึนช่ือวา่ทรัพยย์อ่มเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา ผูค้นพากนัแสวงหาสะสม เพราะเช่ือวา่ทรัพยย์อ่มบนัดาลทุกส่ิง แม้
ความฝันก็ท าใหเ้ป็นจริงได ้ บา้งใชท้รัพยซ้ื์ออิสตรี บา้งใชท้รัพยง์า้งลูกกรงเหล็ก บา้งใชท้รัพยปิ์ดปากผูอ่ื้น แต่
กระน้ัน ใครบา้งจะใชท้รัพยซ้ื์อความรักและความจริงใจไดบ้า้ง ยิง่กว่ำน้ัน ในชัว่ชีวติของท่าน เคยเห็นใครใช้
ทรัพยซ่ื์อความแก่และความตายไดบ้า้ง ท่ีแทท้รัยพคื์อบ่วง เม่ือหลงเขา้ไปแตะตอ้ง มนัก็รัดเอา ยิง่ด้ินมนัยิง่รัด
แน่น ดังนี ้ท่านจกัแสวงหาสะสมทรัพยไ์ปไย 

 
* ข้อสังเกต 

ค ำบุพบท ค ำสันธำน 
 เขารักแต่เธอ  เขารักเธอแต่เธอไม่รักเขา 

 เขาท าตามค าสั่งของพอ่  เขาท าตามพอ่สั่ง 

 เธอเล่นน ้านานจนค ่า  เธอเล่นน ้านานจนเป็นหวดั 

 พอ่แม่ท างานหนกัเพือ่ลูก  พอ่แม่ท างานเพือ่เล้ียงลูก 

    
    
    
    
    

 
ชนิดที ่๗ ค ำอทุำน 

 

  ค าอุทาน คือค าท่ีใชแ้สดงอารมณ์ ความรู้สึก แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ไดแ้ก่ 

๑. ค ำอทุำนบอกอำกำร  
เป็นค ำอุทำนเพือ่บอกอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้พูด เช่น 
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 อารมณ์โกรธ  ชิๆ ชิชะ อุเหม่ ดูดู๋ เหม่ๆ 
 อารมณ์สงสาร  โถ อนิจจงั อนิจจา พุทโธ่พุทธงัเอ๋ย โธ่เอ๋ย 
 อารมณ์ดีใจ  ไชโย เฮ ้
 อารมณตกใจ  โอะ๊ วา๊ย คุณพระช่วย 
 ความรู้สึกเจบ็  อุย๊ โอย๊ โอย 
 ความรู้สึกสงสัย  เอ เอ๊ 
 ความรู้สึกประหลาดใจ โอโ้อ เอะ๊ เอ๋ โอะ๊ 
 ความรู้สึกร าคาญ  แหม อุบะ๊ 
 ความรู้สึกผดิหวงั โธ่เอย๊ เฮอ้ วา้ 

๒.  ค ำอทุำนเสริมบท 
 เสริมบททีเ่ป็นค ำสร้อย ในค าประพนัธ์ประเภทโคลงและร่าย เช่น ค าวา่ นา แฮ เฮย แล รา ฮา เอ ค าเหล่าน้ีไม่

มีความหมาย ใชเ้ติมในค าประพนัธ์ใหค้รบฉนัทลกัษณ์เทานั้น เช่น 
ครูคือผูอ้าจกลา้  กลางสมร ภูมิเฮย 

หมู่เด็กคอยราญรอน  ต่อสู้ 
ใชช้อลก์ปากกาสอน  ก าราบ ศึกนำ 
น าศิษยใ์หร้อบรู้   หากลว้นเวยีนมา ฯ 

 เสริมบททีเ่ป็นค ำแทรก ระหวา่งค าหรือไวท้า้ยขอ้ความ เช่น ชิ สิ นา เอย เฮย เอ๋ย เช่น 
 ป่าเอ๋ยป่าไม ้  กบเอยท าไมจึงร้อง 

สนุกนิเราเศร้าส้ิน อะไรเอ่ยส่ีตีนเดินมาหลงัคามุมกระเบ้ือง ลุกมาซิลุกมาร า 
 เสริมบทเพือ่เลยีนเสียงค ำเดิม อาจเสริมท่ีหนา้หรือหลงัก็ได ้เช่น อุทานท่ีมีลกัษณะเลียนเสียงค าเดิม 

อาหงอาหาร กินแก็น กงการ ดีเด่ ยากเยกิ 
ขนมขตม้ ขโมยขโจร เส้ือเส้อ กางโกงกางเกง กระดูกกระเด้ียว 
จมูกจปาก พยายงพยายาม สีเสอ หนงัสือหนงัหา ไปเปย 

 อุทำนทีม่ีลกัษณะเป็นค ำซ้อนแทรกระหว่ำงค ำ เช่นค า  
วดัวาอาราม ไร่นาสาโท ผา้ผอ่นท่อนสไบ ฤกษพ์านาที 
ปืนผาหนา้ไม ้ ลูกเตา้เหล่าใคร เทือกเถาเหล่ากอ ภูเขาเลากา 
สิงห์สาราสัตว ์ โป้ปดมดเทจ็ โกหกพกลม ล่มหวัจมทา้ย 

หน้ำทีข่องค ำอทุำน 
๑. ใช้ตำมล ำพงั เพือ่บอกอำรมณ์ควำมรู้สึก เช่น  ช่วยดว้ย   โอโ้ฮเฮะ  ฮา้  เฮย๊  วา๊ 
๒. ใช้ร่วมกบัข้อควำมอืน่ 

 อนิจจำ ท าไมถึงโชคร้ายแบบน้ี 
 รถรำติดแบบน้ีเป็นปกติ 
 โธ่ บอกวา่ไม่ไปเซา้ซ้ีอยูไ่ด ้
 โอ๊ย ปวดแผลจงัเลย 
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๓. ใช้ประกอบข้อควำมในค ำประพนัธ์ เช่น ป่าเอ๋ยป่าชา้ วงัเอ๋ยวงัเวง 
  ครืนครืนครึกคร ่ าคร้ืน ครวญเครง ครางฮำ 

อึดอดัอึกอกัเอง   อกอั้น 
วนัวา้วุน่วงัเวง   วนวก เวยีนเฮย 
นิราศนุชนวลนอ้งนั้น  เนตรน ้านองนาน 

 
 

   ลบัสมอง ทดลองควำมรู้ 

 
๑. ค าท่ีขีดเส้นใตใ้นประโยคต่อไปน้ีเป็นค าชนิดใด โดยเลือกจากชนิดของค าท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี 
ตัวอย่าง     เด็กเล่นอยูใ่นโรงเรียน               เป็นค า    สำมำนยนำม  

๑) กำรเรียน ท าใหค้นมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน    เป็นค า       
๒) เธอ เป็นคนท่ีน่ารักมาก   เป็นค า       

๓) หญิงที ่ก  าลงัเดินมาเป็นเจา้ของบา้นหลงัน้ี เป็นค า       

๔) เขาจะมาท ำไม ก็ช่างเขาเถิด   เป็นค า       

๕) เธอไม่ไดม้าโรงเรียนหลำยวัน   เป็นค า       
 

๖) อะไรอยูใ่นกล่อง    เป็นค า       

๗) ฉนัซ่อนเงินไวใ้ต้หมอน   เป็นค า       

๘) กว่ำเธอจะมาถึงฉนักห็ลบัแลว้   เป็นค า       

๙) ฉนัไม่เคยสัญญงิสัญญำอะไรกบัเขาเลย เป็นค า       

๑๐) อุ๊ย !  เจบ็จงัเลย    เป็นค า        

๒. ใหน้กัเรียนบอกหนา้ท่ีของค าท่ีขีดเส้นใตต่้อไปน้ี 
ตัวอย่ำง      ครู ตีนกัเรียน     ท าหนา้ท่ีเป็น  ประธำน    

๑) สุนัขถูกรถชน   ท าหนา้ท่ีเป็น      
๒) เขาซ้ือผลไม้ใหน้อ้ง   ท าหนา้ท่ีเป็น      
๓) คุณมาลีพีส่ำวของฉันมาถึงแลว้ ท าหนา้ท่ีเป็น      
๔) คุณเป็นใคร    ท าหนา้ท่ีเป็น      
๕) นกจิกผลไม ้    ท าหนา้ท่ีเป็น      
๖) วนัน้ีเป็นวนัหยุด   ท าหนา้ท่ีเป็น      
๗) ท ำควำมดีเป็นส่ิงท่ีทุกคนชอบ  ท าหนา้ท่ีเป็น      
๘) เขากินจุมำกๆ   ท าหนา้ท่ีเป็น      
๙) บา้นหลงัน้ีมีสีฟ้ำ   ท าหนา้ท่ีเป็น      
๑๐) พี่ชายหล่อแต่นอ้งสาวข้ีเหร่  ท าหนา้ท่ีเป็น      
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๓. ใหน้กัเรียนแต่งประโยคโดยใชค้  าบุพบทต่อไปน้ีค าละ ๑ ประโยค พร้อมทั้งขีดเส้นใต้ค านั้นดว้ย  
ตัวอย่ำง   ของ  ประโยค   หนงัสือเล่มน้ีเป็นของเขา 
๑)     ด้วย   ประโยค        
๒)     โดย  ประโยค        
๓)     กบั  ประโยค        
๔)     เพือ่  ประโยค        
๕)     ส ำหรับ  ประโยค        
๖)     ต่อ  ประโยค        
๗)     แด่  ประโยค        
๘)    ใต้  ประโยค        
๙)    ข้ำง  ประโยค        
๑๐)    ริม  ประโยค        

๔. ใหน้กัเรียนน าค าต่อไปน้ี ใส่ลงในช่องชนิดของค าใหถู้กตอ้ง 
มะม่วง  อุ๊ย!  คุณ  สวย  หัวเรำะ  แต่  ดุ 
สุนัข  ใต้ฝ่ำละอองธุลพีระบำท  นำยทวีศักดิ์ สีฟ้ำ  ปำกกำ  วิง่ 
ดี  ควำมรัก  หนังสือหนังหำ แต่  ใต้ดิน  ดอกไม้  กบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำนำม 

  

  

  

  

   

 

ค ำสรรพนำม 

  

  

  

  

   

 

ค ำกริยำ 

  

  

  

  

  

   

 

ค ำบุพบท 

  

  

  

  

   

 

ค ำสันธำน 

  

  

  

  

   

 

ค ำอุทำน 

  

  

  

  

   

 

ค ำวเิศษณ์ 

  

  

  

  

   

 



เอกสารประกอบการเรียน ท๒๒๑๐๑  หน้า ๑๗ 
 

๕. ใหน้กัเรียนน าค าต่อไปน้ี มาใชป้ระกอบการแต่งเร่ืองราวท่ีใหข้อ้คิดสอนใจ ความยาวประมาณ ๕ บรรทดั 
ขับเคี่ยว  สนุกสนำน เรียนพิเศษ ตำยจริง ! 

หลงลมื  ควำมสวยงำม  ยิง่ใหญ่  วกิฤตกำรณ์ 
เยำวชน  เปรียบเทยีบ วงมโหรี 

               
              
              
              
              
               
 
 

กำรสร้ำงค ำในภำษำไทย 
 

  การสร้างค าในภาษาไทย มีจุดประสงคห์ลกัเพื่อเพิ่มค าใช ้โดยวธีิการของตนเอง เร่ิมจากการสร้างค ามูล การน า
ค ามูลมาประสมกนั ดว้ยวธีิการประสมค า ซอ้นค า ซ ้ าค  า โดยเรียกค าท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ีวา่ ค  ามูล ค าประสม ค าซอ้น และ
ค าซ ้ า  
  นอกจากน้ียงัมีการสร้างค าท่ีน ามาจากภาษาต่างประเทศ เช่น การสร้างค าโดยวธีิสมาส สนธิ การลงอุปสรรค
ของภาษาบาลีและสันสกฤต การลงอาคมแบบเขมร การแผลงค าทั้งค  าไทยและค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ ท าให้ภาษา
มีความหลากหลาย สะทอ้นใหเ้ห็นวิวฒันาการ และความเจริญดา้นภาษา ควบคู่กบัความเจริญทางวทิยาการต่าง ๆ ของ
ไทย 

ค ำมูล 
  ค ามูล คือหน่วยศพัทท่ี์เล็กท่ีสุดของภาษาไทย เป็นค าท่ีมีความหมายสมบูรณ์ในตวัเอง ไม่สามารถแยกศพัทย์อ่ย
ออกไดอี้ก อาจมีพยางคเ์ดียว หรือหลายพยางค ์ซ่ึงสามารถท าหนา้ท่ีในประโยคไดห้ลายอยา่ง ตวัอยา่งเช่น 

 ค ามูลพยางคเ์ดียว เช่น  ชา้ง มา้ ววั มนั กิน  เดิน ร้อน หนาว วา่ง ล่าง บน ไป ใน ใต ้ฯลฯ 
 ค ามูลสองพยางค ์ เช่น  สะดวก  กะทิ  จะเข ้ ชะลูด  ชอุ่ม  ระหวา่ง  ตะกละ  สบาย ฯลฯ 
 ค ามูลสามพยางค ์ เช่น  กะละแม กะละมงั จะละเมด็ มะละกอ จระเข ้สาระแน จา้ละหวัน่  ฯลฯ 
 ค ามูลส่ีพยางค ์  เช่น  โกโรโกโส  ตาลีตาลาน  คะย ั้นคะยอ  ฯลฯ 
 ค ามูลหา้พยางค ์  เช่น  ส ามะเลเทเมา ฯลฯ 

 

ค ำประสม 
ค าประสม คือ ค าท่ีเกิดจากการประกอบค ามูลท่ีมีความหมายต่างกนัตั้งแต่สองค าข้ึนไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้

เกิดค าใหม่เพิ่มข้ึน และมีความหมายใหม่ซ่ึงใกลเ้คียงกบัความหมายของค ามูลเดิม หรือมีความหมายเชิงอุปมาหรือ
โดยนยั แต่ยงัมีเคา้ความหมายของค ามูลเดิม 
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ค ามูลท่ีน ามาประสมกนัอาจเป็นนาม  สรรพนาม  กริยา  วเิศษณ์  และบุพบทก็ไดเ้ช่น 
 นาม กับ นาม     หวัใจ   รถไฟ   หมูป่า 
 กริยา กับ กริยา   ตม้ย  า   ขายฝาก   กนัสาด 
 วิเศษณ์ กับ นาม   หลายใจ   สองหวั 
 บุพบท กับ นาม    นอกคอก    ใตเ้ทา้ 

ค ามูลท่ีน ามาประสมกนั อาจเป็นค าท่ีมาจากภาษาใดก็ได ้ อาจเป็นค าไทยกบัค าไทย ค าไทยกบัค าท่ีมาจากภาษา
อ่ืน หรือเป็นค าท่ีมาจากภาษาอ่ืนทั้งหมด เช่น 

 ค าไทย กับ ค าไทย    ทางด่วน ผา้กนัเป้ือน เรือหางยาว 
 ค าไทยกับค าท่ีมาจากภาษาอ่ืน   ผงชูรส   ผา้อนามยั   การทางพิเศษ 

  ทั้งน้ี ค  าท่ีประสมไดน้ั้น สามารถท าหนา้ท่ีในประโยคไดห้ลากหลาย เช่น 
 ท าหน้าทีเ่ป็นนาม / สรรพนามในประโยค เช่น พอ่มด  พ่อบา้น  พอ่คา้  แม่น ้า  แม่นม  ลูกเสือ  

ลูกไล่  ลูกกรง  ลูกมือ  น ้าตก  น ้าคร า  น ้าพุ  น ้าคา้ง  ช่างไม ้ ช่างทอง  ช่างฟิต  ช่างฝีมือ  ชาวบา้น  ชาวนา  ชาวเกาะ  
เคร่ืองบิน  เคร่ืองเคียง  หวัหนา้ หวัใจ หวัเข่า  หวัโลน้  นกัเรียน  นกัร้อง  นกัการ  นกัการเมือง  หมอต าแย  หมอล า  หมอ
ยา  ของร้อน  ของขลงั  ของเล่น  ของใช ้ ของกิน  ท่ีท ากิน  ท่ีนัง่  ท่ีอยู ่ ท่ีจอดรถ  ท่ีวา่การ  ท่ีรัก  ท่ีปรึกษา  การบา้น  
การเมือง  การรถไฟ  การไฟฟ้า   

 ท าหน้าทีเ่ป็นกริยาในประโยค  เช่น เสียเด็ก  เสียเปรียบ  เสียแรง  เสียหนา้  เสียเหล่ียม  
เสียงาน  ยกเคา้  ยกเมฆ  ยกหาง  ยกครู  ยกเคร่ือง  กินแรง  กินเมือง  กินเล้ียง  กินท่ี  กินดิบ  กินโตะ๊  กินเปล่า  กินดอง  
ตั้งใจ  นอนใจ  เยน็ใจ  เป็นใจ  ไดใ้จ  นอกใจ  อ่อนใจ  ดีใจ  ท าใจ  ตั้งตวั  เล่นตวั  ถือตวั  วางตวั  แกต้วั  ไวต้วั  ออกตวั  
ลืมตวั  หกัหนา้  ไดห้นา้  ไวห้นา้  ออกหนา้  บากหนา้  เสนอหนา้  ขายหนา้  ถือดี  อวดดี  ลองดี  ไปดี 

 ท าหน้าทีเ่ป็นวิเศษในประโยค  เช่น  กินขาด  กินแถว  กินทาง  กินลึก  มือกาว  มือเก่า  
มือดี  มือบอน  มือเป็นระวงิ  ตากลบั  ตาขวาง  ตาขาว  ตาเขียว  ตาไร้แวว  ตาเหลือก  ตาลาย  ใจดี  ใจร้อน  ใจเสาะ  ใจ
หิน  ใจเร็ว  ใจบุญ  สองใจ  หลายใจ  คอแขง็  ส้นสูง  ทอดน่อง  ลอยนวล  เผาขน  เดินตลาด  ลอยชาย 
 

ค ำซ้อน 
  ค าซ้อน    คือ ค าท่ีเกิดจากค ามูลตั้งแต่  ๒ ค าข้ึนไปซ่ึงมีความหมายเหมือนกนัหรือไปในท านองเดียวกนัหรือมี
ความหมายต่างกนัในลกัษณะตรงขา้ม มารวมกนัท าใหเ้กิดค าใหม่ข้ึนมา โดยค าท่ีมาซอ้นกนัจะท าหน้าทีข่ยายและไข
ความซ่ึงกนัและกนัและท าให้เสียงกลมกลืนกันดว้ย 
  ค ามูลท่ีน ามาซอ้นกนัอาจเป็นนาม กริยา หรือวเิศษณ์ก็ได ้ค  ามูลเหล่าน้ีต้องประกอบกบัค าชนิดเดียวกนั คือเป็น
ค านามดว้ยกนั หรือกริยาดว้ยกนั และท าหนา้ท่ีไดต่้างๆ เช่นเดียวกบัชนิดของค ามูลท่ีน ามาซอ้นกนั เช่น 

 นามกบันาม    เช่น  เน้ือตวั  เรือแพ  ลูกหลาน  เส่ือสาด  หูตา    
 กริยากบักริยา   เช่น  ทดแทน ชมเชย เรียกร้อง วา่กล่าว สั่งสอน 
 วิเศษณ์กบัวิเศษณ์  เช่น  เขม้งวด แขง็แกร่ง ฉบัพลนั  ซีดเซียว  เด็ดขาด 

ค ามูลท่ีน ามาซอ้นกนัอาจเป็นค ามาจากภาษาใดก็ได ้  อาจเป็นค าไทยกบัค าไทย  ค าไทยกบัค าท่ีมาจากภาษาอ่ืน 
หรือเป็นค าท่ีมาจากภาษาอ่ืนทั้งหมด เช่น 
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 ค าไทยกบัค าไทย    เช่น  ผกัปลา  เลียบเคียง  อ่อนนุ่ม   ออ้นวอน 
 ค าไทยกบัค าเขมร   เช่น  แบบฉบบั  พงไพร  หวัสมอง  แจ่มจรัส เขียวขจี เงียบสงัด แบบฉบับ  ถนน

หนทาง ทรวงอก แสวงหา ยกเลกิ โง่เขลำ 
 ค าไทยกบัค าบาลีสันสกฤต เช่น  เขตแดน โชคลาง  พรรคพวก  ศรีสง่า  หมู่คณะ   ซากศพ   รูปร่าง   ทรัพย์สิน 

ขา้ทำส จิตใจ ซ่ือสัตย์ นัยน์ตา 
 ค าเขมรกบัค าเขมร  เช่น ขจดัขจาย  เฉลิมฉลอง 
 ค าบาลีสันสกฤตกบัค าบาลีสันสกฤต เช่น  สรงสนาน  ตรัสประภาษ  เสบียงอาหาร 
 ค าไทยซ้อนค าจีน  เช่น หุ้นส่วน ห้ำงร้าน ช่ือแซ่ กกัตุน ตม้ตุ๋น นัง่จ๋อ 
 ค าไทยซ้อนค าภาษาอังกฤษ เช่น แบบแปลน แบบฟอร์ม 
 ค าบาลีซ้อนกบัค าสันสกฤต เช่น อิทธิฤทธ์ิ มิตรสหาย เหตุการณ์ ทรัพยส์มบติั 
 ค าเขมรกบัค าบาลีหรือสันสกฤต เช่น สรงสนาน สุขสบาย เสบียงอาหาร 
 ค าเขมรกบัค าเขมร  เช่น สนุกสนาน สงบเสง่ียม เลอเลิศ เฉลิมฉลอง 

  ค ามูลท่ีน ามาซอ้นกนั  ส่วนมากเป็นค ามูล  ๒ ค า ถา้มากกวา่นั้นมกัเป็นค ามูล ๔ ค า หรือ ๖ ค า 
 ค ามูล  ๒  ค า  เช่น ขา้วปลา  น่ิมนวล  ปากคอ  ฟ้าฝน  หนา้ตา 
 ค ามูล  ๔ ค า  อาจมีสัมผสักลางหรือซ ้ าเสียง เช่น ไดห้นา้ลืมหลงั   กูห้น้ียมืสิน  ยากดีมีจนมากหมอมากความ ไป

วดัไปวา  ตอ้นรับขบัสู้ 
 ค ามูล  ๖  ค า  มกัมีสัมผสัระหวา่งกลาง เช่น คดในขอ้งอในกระดูก จบัไม่ไดไ้ล่ไม่ทนั ชัว่เจด็ทีดีเจ็ดหน 

  เม่ือประกอบเป็นค าซ้อนจะมีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี  
๑. ความหมายอยูท่ี่ค  าใดค าหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ค าอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนไม่ปรากฏความหมาย เช่น หนา้ตา   ปาก

คอ   เทจ็จริง   ดีร้าย   ผดิชอบ   ขวญัหนีดีฝ่อ ถว้ยชามรามไห   จบัไม่ไดไ้ล่ไม่ทนั 
๒. ความหมายอยูท่ี่ทุกค าแต่เป็นความหมายท่ีกวา้งออกไป เช่น 
 เส้ือผา้ ไม่ไดห้มายเฉพาะเส้ือกบัผา้ แต่รวมถึงเคร่ืองนุ่งห่ม 
 เรือแพ ไม่ไดห้มายเฉพาะเรือกบัแพ  แต่รวมถึงยานพาหนะทางน ้าทั้งหมด 
 ขา้วปลา  ไม่ไดห้มายเฉพาะขา้วกบัปลา  แต่รวมถึงอาหารทัว่ไป 
 พี่นอ้ง ไม่ไดห้มายเฉพาะพี่กบันอ้ง  แต่รวมถึงญาติทั้งหมด 
 หมูเห็ดเป็ดไก่   หมายรวมถึงส่ิงท่ีใชเ้ป็นอาหารทั้งหมด 
๓. ความหมายอยูท่ี่ค  าตน้กบัค าทา้ยรวมกนัเช่น เคราะห์หามยามร้าย (เคราะห์ร้าย)  ชอบมาพากล (ชอบกล) 

ฤกษง์ามยามดี  ( ฤกษดี์ ) ยากดีมีจน ( ยากจน ) 
๔. ความหมายอยูท่ี่ค  าตน้หรือค าทา้ย ซ่ึงมีความหมายตรงขา้มกนัเช่น ชัว่ ดี   (ชัว่ดีอยา่งไรเขาก็เป็นเพื่อนฉนั)   ผดิ

ชอบ (ความรับผดิชอบ) เทจ็จริง (ขอ้เทจ็จริง) 
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ค ำซ ้ำ 
  ค าซ ้า เกิดจากการสร้างค าข้ึนใหม่  โดยน าค ามูลซ่ึงส่วนมากเป็นค าพยางคเ์ดียวมาซ ้ ากนั  มีความหมาย
เปล่ียนแปลงไป  อาจเนน้หนกัข้ึน  เบาลงหรือไม่ก็เปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืน  ในการเขียนใชไ้มย้มกแทนค าหลงั ค าส่วนมาก
ใชเ้ป็นค าซ ้ าได ้ มีเฉพาะบางค าท่ีเป็นค าซ ้ าไม่ได ้ หรือ บางค าตอ้งเป็นค าซ ้ าเท่านั้น 
ค าทีเ่ป็นค าซ ้าไม่ได้ 

 กริยาช่วย   เช่น   จะ   คง   ได ้  อาจ 
 บุพบท   เช่น   ของ   แห่ง   ดว้ย   กบั 
 สันธาน  เช่น   เม่ือ   หลงัจาก   ตั้งแต่   และ   แต่   หรือ   จึง 

ลักษณะของค าซ ้า 
๑. ค าท่ีตอ้งเป็นค าซ ้ า  ส่วนมากเป็นค าวเิศษณ์   เช่น   หยมิๆ   หลดัๆ   ดิกๆ    ยองๆ  
๒. น าค าซอ้นมาแยกเป็นค าซ ้ า เช่น เจบ็ไข ้  เป็น   เจบ็ๆ ไข้ๆ  เลียบเคียง  เป็น  เลียบๆ เคียงๆ อิดเอ้ือน  เป็น อิดๆ 

เอ้ือนๆ 
๓. น าค าซ ้ ามาประกอบเป็นค าซ้อน  เช่น     เปร้ียวๆ เคม็ๆ       นัง่ๆ นอนๆ    เราๆ ท่านๆ 
๔. ค าซ ้ ามีความหมายผดิไปจากค ามูลเดิม แต่ยงัคงมีเคา้ของความหมายเดิม 
 บอกพหูพจน์  ค าเดิมอาจเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได ้ เม่ือเป็นค าซ ้ ากลายเป็นพหูพจน์อยา่งเดียว  เช่น เด็กๆ 

เล่นฟุตบอล  หนุ่มๆ มากบัสาวๆ 
 บอกความไม่เจาะจง  การจ าแนกเป็นพวก และความเป็นพหูพจน์ เช่นเชิญผูใ้หญ่ๆ ไปทางโนน้ เด็กๆ มาทางน้ี 
๕. บอกความหมายใหมไ่ม่เน่ืองกบัความหมายของค ามูลเดิมเช่น  พื้นๆ  (ธรรมดา)  กลว้ยๆ  (ง่าย)  นอ้งๆ  (เกือบ

, ใกล,้ คลา้ย)  อยู่ๆ  (เกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวั) 
๖. ค าท่ีออกเสียงซ ้ ากนั ไม่ใช่ค าซ ้ าเสมอไป  ค าซ ้ าจะตอ้งเป็นค ามูลท่ีออกเสียงซ ้ ากนัแลว้เกิดค าใหม่ข้ึนและมี

ความหมายเปล่ียนไป  ค าซ ้ าใชไ้มย้มกแทนค ามูลหลงัค าท่ีออกเสียงซ ้ ากนัในบางกรณีเป็นคนละค าและอยูต่่างประโยค
กนั  ไม่จดัเป็นค าซ ้ าและใชไ้มย้มกแทนค าหลงัไม่ได ้  เช่น  เขาท างานเป็นเป็นเพราะเธอสอนให ้   เขาจะไปหาท่ีท่ีสงบ
อ่านหนงัสือ 

แบบฝึกหัด 
จงขีดเส้นใต้ค าต่อไปน้ี ทีเ่ป็นค าซ้อน 

เส่ือสาด วอ่งไว ฝืดเคือง เชือนแช เบ้ียหอย เก็บหอม ตดัสิน เสาะหา เติบโต อว้นพี แตกฉาน อ้ือฉาว  
เขด็หลาบ  ครูบา อดทน แปดเป้ือน เสียหลาย เดียวดาย เก่ียวขอ้ง ฉบัไว คงกระพนั สร้างสรรค ์
ละเอียดลออ นัง่จ๋อ ติดแจ เยน็เจ๊ียบ เลอเลิศ สรงสนาน ขมีขมนั ทรัพยสิ์น เฉลิมฉลอง อิทธิฤทธ์ิ  ซดั
ทอด ทกัทว้ง โตแ้ยง้ คบัแคบ ยนืยนั ขาดแคลน หลอกลวง อบรม ถากถาง สอดแนม ชกัจูง ขดัแยง้ 
ปกปิด เบียดบงั ลกัลอบ กีดกั้น ล่วงเกิน ชุกชุม แกไ้ข เดือดร้อน ซ่ือตรง คุน้เคย หยาบคาย มัง่มี เช่ืองชา้ 
จดัจา้น สึกหรอ แร้นแคน้ เทง้เตง้ ล่อนจอ้น ออ้มคอ้ม เดินเหิน กา้วร้าว เพอ้เจอ้ จ้ิมล้ิม ลอมชอม ราบ
คาบ รางชาง โกโรโกโส  ซู่ซ่า ตูมตาม ตุ๊ตะ๊  ทึกทกั อึกอกั ตึงตงั  เฉอะแฉะ เออออ อุย้อา้ย นวัเนีย 
ย ั้วเยี้ย คิกคกั  เวิง้วา้ง เร่อร่า  เซ่อซ่า เทอะทะ เหวอะหวะ  เหนอะหนะ เงอะงะ กะเล่อกะล่า  จอแจ 
วอแว ออ้แอ ้ ทอ้แท ้ร่อแร่ มอมแมม วอกแวก ยอบแยบ เตาะแตะ 
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จงน าค าทีใ่ห้ต่อไปน้ี สร้างเป็นค าซ้อน และแต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
1. ทบั       ประโยค         
2.            เรียบ ประโยค         
3.           ไว  ประโยค         
4. เบียด   ประโยค         
5. ร้าว    ประโยค         
 

กำรแต่งกลอนสุภำพ 

  บทกลอนเป็นบทร้อยกรองท่ีคนนิยมแต่ง และอ่านกนัแพร่หลาย มากกวา่ร้อยกรองประเภทอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะท่านกวเีอกสุนทรภู่ไดเ้ปิดทางไวท้  าใหก้ลอนเป็นท่ีนิยมชมชอบในหมู่ประชาชนอยา่งกวา้งขวางก็เป็นได ้
  กลอนสุภาพยงัแบ่งออกเป็นกลอนประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น กลอนนิราศ กลอนเสภา นิทาน ค ากลอน บท
ดอกสร้อย บทสักวา กลอนบทละคร ฯลฯ 
  ลกัษณะบงัคบัของกลอนมีหลายประการ คือ คณะ พยางค ์สัมผสั เสียงวรรณยกุต ์ค าน า (รวมค าลงทา้ย)  

๑. คณะ กลอนสุภาพบทหน่ึงมี ๒ บาท (ค ากลอน) บาทท่ี ๑ เรียกวา่บาทเอก มี ๒ วรรค คือวรรคสดบั 
(สลบั) และวรรครับ บาทท่ี ๒ เรียกวา่ บาทโท มี ๒ วรรค คือ วรรครอง และวรรคส่ง 

๒. พยำงค์ (ค าในบทร้อยกรอง) ในกลอนวรรคหน่ึง ๆ จะบรรจุค าไดต้ั้งแต่ ๖ – ๙ ค า โดย กลอนแปดจะ
มีจ านวน วรรคละ ๘ ค า รวม ๔ วรรคเป็น ๓๒ ค า (บทกลอนอนุโลมใหมี้จ านวนค าไดว้รรคละ ๗ – ๙ ค า) 

๓. สัมผสั สังเกตไดจ้ากผงัค าประพนัธ์ ดงัน้ี 

 กลอนสุภาพพึงจ ามีก าหนด  กลอนหน่ึงบทส่ีวรรคกรองอกัษร 
วรรคละแปดพยางคน์บัศพัท์สุนทร  อาจยิง่หย่อนเจด็หรือเกา้เขา้หลกัการ 
หา้แห่งค าคลอ้งจองตอ้งสัมผัส   สลบัจัดรับรองส่งประสงคส์มาน 
เสียงสูงต ่าตอ้งเรียงเยีย่งโบราณ   เป็นกลอนกานต์ครบครันฉนัน้ีเอย 

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ-มล.บญุเหลือ   เทพสุวรรณ 

๔. เสียงวรรณยุกต์ มีขอ้ควรระวงัในการใชเ้สียงวรรณยกุตด์งัน้ี 
 ค ำสุดท้ำยของวรรคสดับ ใชเ้สียงวรรณยกุตไ์ดท้ั้ง ๕ เสียง แต่เสียงสามญั ไม่ค่อยนิยมนกั 
 ค ำสุดท้ำยของวรรครับ ส่วนมากนิยมใชเ้สียงจตัวา และหา้มใชเ้สียงสามญั ส่วนวรรณยกุตอ่ื์น ๆ ก็ใชไ้ด ้ ท่ี

นิยมใชร้องจากจตัวาก็คือ เสียงโท กบัเสียงเอก เสียงตรีไม่ค่อยนิยมใชก้นัมากนกั และควรระวงัอยา่ใหเ้สียงวรรณยกุต์
ไปซ ้ ากบัเสียงของค าท่ีส่งสัมผสั เช่น ถา้ค าสุดทา้ยของวรรคสดบัเสียงเป็นเอก ค ารับสัมผสัก็ควร เป็นเสียงตรี 

 

ตัวอย่ำงเช่น “ช่ืนอารมณ์ชมปลาเวลา ดึก หวน ร าลึก แล้วเสียดายไม่วายโหย” 
 
ค าวา่ “ดึก” และ “ลึก” มีเสียงวรรณยกุต ์ เอก และ ตรี ตามล าดบั เป็นเสียงวรรณยกุตท่ี์ต่างกนั ท าใหเ้กิดความ

ไพเราะ แต่หากเราเปล่ียนค าวา่ “ร าลึก” เป็น “รู้สึก” จะเป็นเสียงวรรณยกุตเ์ดียวกนั ท าใหค้วามไพเราะหายไป 
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ข้อควรระวงั 

ในการแต่งกลอน หากเรามวัเพง่เล็งแต่ลกัษณะบงัคบัของกลอนเพียงอยา่งเดียว โดยไม่สนใจในเร่ืองความคิด 

เราก็จะไดแ้ต่เพียง “รูปกาย” ภายนอกของกลอนเท่านั้น ไม่ได ้ “หวัใจ” ของกลอนดว้ย ดงันั้น เราจึงควรให้

ความส าคญัทั้งความคิด และวธีิแต่ง จึงจะไดก้ลอนท่ีน่าสนใจ และมีคุณค่า เราจะตอ้งฝึกคิดในเร่ืองต่าง ๆ ใหไ้ด้

รวดเร็ว และความคิดนั้นจะตอ้งแจ่มแจง้แก่ใจเราก่อน เราจึงจะเขียนกลอนออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

 

 

 ค ำสุดท้ำยของวรรครอง นิยมใช ้เสียงวรรณยกุตส์ามญั และตรี 
 
ตัวอย่ำงเช่น “เป็นสตรีมิใช่ชายเสียดายศักด์ิ จะปลูกรักเรรวนหาควรไม่ 

อันความดีมีอยู่ดูจ า ไว้  อย่าพอใจรักช่ัวให้มวัมอม” 
 

  ส าหรับวรรครองน้ี หา้มใชเ้สียงวรรณยกุตร่์วมกบัค าสุดทา้ยในวรรครับ เช่น ถา้ค าสุดทา้ยในวรรครับเป็นเสียง
เอก ค าสุดทา้ยในวรรครองก็ควรเป็นเสียงตรี เช่น ค าวา่ “ตก” สัมผสักบั “ยก” ได ้แต่ สัมผสักบั “กก” ไม่ได ้ 

 ค ำสุดท้ำยในวรรคส่ง หา้มใชเ้สียงจตัวา นอกนั้นใชไ้ด ้เสียงท่ีนิยมใชก้นัมากคือ เสียงสามญั กบัเสียงตรี ยงัมี
ขอ้ควรระวงัอีกอยา่งหน่ึงส าหรับวรรคส่ง คือ หา้มลงทา้ยดว้ยสระเสียงเดียวกนักบัค าท่ีลงทา้ยในวรรครับ และวรรครอง 
เช่น ถา้วรรครับ และวรรครองลงทา้ยวา่ “สันต”์ และ “วรรณ” ก็ไม่ควรลงทา้ยวรรคส่งดว้ยค าท่ีสัมผสักบัค าวา่ “วรรณ” 
อาทิค าวา่ “พนั” หรือ “บรรณ” เป็นตน้ 

 ค ำน ำ – ค ำลงท้ำย  ค าน าเป็นลกัษณะท่ีบงัคบัเฉพาะกลอนบทละคร กลอนดอกสร้อย และสักวา ส่วนค าลง
ทา้ยก็ใชเ้ฉพาะดอกสร้อยและสักวาเป็นส่วนใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลองท ำดู 
  ใหน้กัเรียน แต่งกลอนสุภาพ ๒ บท แนะน าตนเอง 
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กำรพูด 
การพูด เป็นวธีิหน่ึงของการส่ือสาร การถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก หรือความตอ้งการ ดว้ย

เสียง ภาษา และกิริยาท่าทาง เพื่อใหผู้รั้บฟังรับรู้ เขา้ใจไดต้รงตามจุดประสงคข์องผูพ้ดู การส่ือสารจึงจะบรรลุผลได ้

ควำมหมำยของกำรพูด  
กำรพูด เป็นการส่ือสารดว้ยภาษา จากตวัผูพ้ดูไปยงัผูฟั้ง เพื่อส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นทราบความรู้สึกนึกคิดและ

ความตอ้งการของตน รวมทั้งเป็นการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัช่วย
ใหกิ้จการต่างๆ ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  

องค์ประกอบของกำรพูด  
การพดูมีองคป์ระกอบส าคญัอยู ่๓ ประการ ดงัน้ี 

ผู้พูด 
ผูพ้ดูเป็นผูท่ี้จะตอ้งถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น ขอ้เทจ็จริง ตลอดจนทศันคติของตนสู่ผูฟั้งโดยใชภ้าษา 

เสียง อากบักิริยาและบุคลิกภาพของตนใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูพ้ดูจะตอ้งค านึงถึงมารยาทและคุณธรรม ในการ
พดูดว้ย  

ส่ิงส าคญัท่ีผูพ้ดูจะตอ้งยดึไวเ้ป็นแนวปฏิบติัคือ ผูพ้ดูจะตอ้งรู้จกัสะสมความรู้ ความคิดและประสบการณ์ท่ีมี
คุณค่า มีประโยชน์ แลว้รวบรวม เรียบเรียงความรู้ ความคิดเหล่าน้ี ใหมี้ระเบียบ เพื่อท่ีจะไดถ่้ายทอดใหผู้ฟั้งเขา้ใจได้
โดยง่าย แจ่มแจง้  

การสะสมความรู้ ความคิดและประสบการณ์ ผูพ้ดูสามารถท าไดห้ลายทาง เช่น จากการอ่าน การฟัง การสังเกต 
การกระท าหรือปฏิบติัดว้ยตนเอง การสนทนากบัผูอ่ื้นนอกจากน้ีแลว้ ผูพ้ดูจะตอ้งมีทกัษะ ในการพดู การคิด การฟัง และ
มีความสนใจท่ีจะพฒันาบุคลิกภาพอยูเ่สมอ ซ่ึงจะช่วยใหผู้พ้ดู เกิดความมัน่ใจในตนเอง  
สาระหรือเร่ืองราวทีพู่ด 

คือ เน้ือหาสาระท่ีผูพ้ดูพดูออกไป ซ่ึงผูพ้ดูจะตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่ สาระท่ีตนพดูนั้นจะตอ้งมีประโยชน์ต่อผูฟั้ง 
อีกทั้งควรเป็นเร่ืองท่ีใหม่ ทนัสมยั เน้ือหาจะตอ้งมีความชดัเจน ผูพ้ดูตอ้งขยายความคือ ความรู้ท่ีน าเสนอสู่ผูฟั้งใหมี้
ความกระจ่าง ซ่ึงอาจขยายความดว้ยการยกตวัอยา่งแสดงดว้ยตวัเลข สถิติ หรือยกหลกัฐานต่าง ๆ มาอา้งอิง การเตรียม
เน้ือหาในการพดูมีขั้นตอน ดงัน้ี  

๑. กำรเลอืกหัวข้อเร่ือง ถา้ผูพ้ดูมีโอกาสเลือกเร่ืองท่ีจะพดูเอง ควรยดึหลกัท่ีวา่ตอ้ง เหมาะสมกบัผูพ้ดู คือ เป็นเร่ือง
ท่ีผูพ้ดูมีความรอบรู้ในเร่ืองนั้น และเหมาะสมกบัผูฟั้งเป็นเร่ืองท่ีผูฟั้งมีความสนใจ นอกจากน้ีจะตอ้งค านึงถึงโอกาส 
สถานการณ์ สถานท่ี และเวลา ท่ีก าหนดใหพ้ดูดว้ย  

๒. กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยและขอบเขตของเร่ืองทีจ่ะพูด ผูพ้ดูจะตอ้งก าหนด จุดมุ่งหมายในการพดูแต่ละคร้ังให้
ชดัเจนวา่ตอ้งการใหค้วามรู้ โนม้นา้วใจหรือเพื่อความบนัเทิงเพื่อจะไดเ้ตรียมเร่ืองใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
นอกจากน้ีผูพู้ดจะตอ้งก าหนดขอบเขตเร่ืองท่ีจะพดูดว้ยวา่จะครอบคลุมเน้ือหาลึกซ้ึงมากนอ้ยเพียงใด  

๓. กำรค้นคว้ำและรวบรวมควำมรู้ ผูพ้ดูตอ้งประมวลความรู้ ความคิดทั้งหมดไวแ้ลว้แยกแยะใหไ้ดว้า่อะไรคือ
ความคิดหลกั อะไรคือความคิดรอง ส่ิงใดท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเหตุผลสนบัสนุนความคิดนั้นๆ และท่ีส าคญั ผูพ้ดูจะตอ้ง
บนัทึกไวใ้หช้ดัเจนวา่ขอ้มูลท่ีไดม้านั้น มีท่ีมาจากแหล่งใด ใครเป็นผูพ้ดู หรือผูเ้ขียน ทั้งน้ีผูพ้ดูจะได ้ อา้งอิง ท่ีมาของ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งในขณะท่ีพดู  
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๔. กำรจัดระเบียบเร่ือง คือ การวางโครงเร่ือง ซ่ึงจะช่วยใหก้ารพดูไม่วกวน สับสนเพราะผูพ้ดูไดจ้ดัล าดบัขั้นตอน
การพดูไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ มีความต่อเน่ือง ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดช่วยใหผู้ฟั้งจบัประเด็นไดง่้าย การจดัล าดบัเน้ือ
เร่ืองจะแบ่งเป็น สามตอน คือ ค าน า เน้ือเร่ืองและการสรุป 
ผู้ฟัง  

ผูพ้ดูกบัผูฟั้งมีความสัมพนัธ์กนั โดยผูพ้ดูตอ้งเร้าความสนใจผูฟั้งดว้ยการใชภ้าษา เสียง กิริยาท่าทางบุคลิกภาพ
ของตน ในขณะเดียวกนัผูฟั้งก็มีส่วนช่วยใหก้ารพดูของผูพ้ดูบรรลุจุดหมายไดโ้ดยการตั้งใจฟัง และคิดตามอยา่งมี
เหตุผล ก่อนจะพดูทุกคร้ังผูพ้ดูตอ้งพยายาม ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวกบัผูฟั้งใหม้ากท่ีสุด เช่น จ านวนผูฟั้ง เพศ ระดบั
การศึกษา ความเช่ือและค่านิยม ความสนใจของผูฟั้ง เป็นตน้ การวิเคราะห์ผูฟั้งล่วงหนา้ นอกจากจะไดน้ าขอ้มูล มา
เตรียมการพดูใหเ้หมาะสมแลว้ ผูพ้ดูยงัสามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ดว้ย  

จุดมุ่งหมำยของกำรพูด  
โดยทัว่ไปแลว้ การพูดจะมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั ๆ อยู ่๓ ประการ  

๑. การพูดเพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจ  
การพดูเพื่อจุดมุ่งหมายน้ี เราไดฟั้งอยูเ่ป็นประจ าไม่วา่จะเป็นข่าวสารจากวทิยุ โทรทศัน์ หรือจากวงสนทนาใน

ชีวติประจ าวนั มีจุดมุ่งหมายท่ีจะใหผู้ฟั้งเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีไม่เคยรู้ ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีความรู้
ประสบการณ์บา้ง แต่ก็ยงัไม่กระจ่างชดั  

การพดูประเภทน้ี ไดแ้ก่ การรายงาน การพดูแนะน า การบรรยาย การอธิบายการช้ีแจง ดงัตวัอยา่งหวัขอ้เร่ืองท่ี
พดูเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เช่น  

 ท าอยา่งไรจึงจะเรียนเก่งและประสบความส าเร็จ  
 ภยัแลง้  
 ท าไมราคาพืชผลทางการเกษตรจึงตกต ่า  
 งามอยา่งไทย  
 ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  
๒. การพูดเพือ่โน้มน้าวใจ  

การพดูเพื่อโนม้นา้วใจ เป็นการพดูท่ีมีจุดมุ่งหมายใหผู้ฟั้งเช่ือและมีความคิดคลอ้ยตาม ท าหรือไม่ท าตามท่ีผูพ้ดู
ตอ้งการหรือมีเจตนา ฉะนั้น ผูพ้ดูจะตอ้งช้ีแจง ใหผู้ฟั้งเห็นวา่ ถา้ไม่เช่ือหรือปฏิบติัตาม ท่ีผูพ้ดูเสนอแลว้จะเกิดโทษ หรือ 
ผลเสียอยา่งไร  

การพดูชนิดน้ีจะประสบความส าเร็จไดดี้มากนอ้ยเพียงไรนั้น ข้ึนอยูก่บัตวัผูพ้ดูเองวา่มีบุคลิกภาพดีไหม มีการ
ใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีง่ายแก่การเขา้ใจของกลุ่มผูฟั้งไหม และท่ีส าคญั คือผูพ้ดูจะตอ้งมีศิลปะและจิตวทิยาในการจูงใจ ผูฟั้ง
ไดเ้ป็นอยา่งดี การพดูเพื่อโนม้นา้วใจ จะเห็นตวัอยา่งไดจ้ากการพดูเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้ง ไม่วา่จะเพื่อเป็นหวัหนา้
ชั้น ผูแ้ทนกลุ่ม หรือองคก์ารต่างๆ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.) หรือการพดูเพื่อรณรงคใ์หผู้ฟั้งเลิกบุหร่ี หรือไม่
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น การพดูเพื่อใหช่้วยกนัประหยดัการใชน้ ้ามนั ไฟฟ้า นอกจากน้ีการพดู เพื่อโนม้นา้วใจจะ
น าไปใชม้ากในดา้นธุรกิจการขาย การโฆษณาเพื่อใหผู้ค้นหนัมานิยมใชห้รือซ้ือสินคา้ตุน  
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ตัวอย่ำงหัวข้อเร่ืองทีพู่ดโน้มน้ำวใจ  
 บริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย ์ 
 มาเล้ียงลูกดว้ยนมมารดากนัเถอะ  
 ฟังดนตรีเถอะช่ืนใจ  
 ช่วยท าเมืองไทยใหเ้ป็นสีเขียวดีกวา่  
 ออกก าลงักายวนัละนิดชีวติแจ่มใส  
 เหรียญบาทมีความหมายเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท 
๓. การพูดเพือ่ความบันเทงิ  

การพดูเพื่อจุดมุ่งหมายน้ีเป็นการพดูท่ีมุ่งใหผู้ฟั้ง เกิดความเพลิดเพลิน ร่ืนเริง สนุกสนานผอ่นคลายความตึง
เครียด ในขณะเดียวกนัก็แทรกเน้ือหาสาระ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูฟั้งดว้ยผูพ้ดู จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมองโลกในแง่ดี มี
อารมณ์ขนั หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใสไม่เป็นคนเคร่งเครียดเอาจริงเอาจงัเกินไป เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อการสร้าง
บรรยากาศความเป็นกนัเองใหเ้กิดข้ึนได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากรายการต่างๆ ทางส่ือมวลชน ไม่วา่จะเป็นวทิยโุทรทศัน์  
ตัวอย่ำงหัวข้อเร่ืองทีพู่ดเพือ่ควำมบันเทงิ  

 เราจะไดอ้ะไรจากการฟังเพลงลูกทุ่ง  
 ท าอะไรตามใจคือไทยแท ้ 
 พดูใครคิดวา่ไม่ส าคญั  
 ท่ีวา่รัก รักนั้นเป็นฉนัใด 

 
หลกักำรพูดทีด่ี  

ผูพ้ดูท่ีตอ้งการส่ือความเขา้ใจกบัผูฟั้งใหเ้กิดความส าเร็จในการส่งสารไดดี้นั้นตอ้งค านึงถึงหลกัการพดู 
ดงัต่อไปน้ี 

๑. การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา  ไดแ้ก่  
 กำรออกเสียงส้ัน – ยำว ต่างกนั ความหมายก็ต่างกนัไปดว้ย เช่น เกา้ – กา้ว , เขา้ – ขา้ว , เทา้ – ทา้ว  

o กา้วเทา้ไปเกา้คร้ัง 
o เขาเดินเขา้ไปรับประทานขา้ว  
o เขาบาดเจบ็ท่ีเทา้  

๒. การออกเสียงค าหลายพยางค์ให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  
ค าบางค าออกเสียงแบบอกัษรน า เช่น 

ด าริ อ่านวา่ ด า – หริ  

กนก อ่านวา่ กะ – หนก 

ด ารัส  อ่านวา่ ด า – หรัด 

ปรอท  อ่านวา่ ปะ – หรอด 
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ผลิต อ่านวา่  ผะ – หลิด  

บางค าไม่ใช่ ค าสมาส แต่อ่านออกเสียงต่อเน่ืองแบบค าสมาส เช่น 

พลเมือง อ่านวา่ พน – ละ – เมือง 

เทพเจา้ อ่านวา่ เทบ – พะ – เจา้ 

ค าบางค าไม่นิยมออกเสียงให้มีเสียงต่อเน่ือง เช่น 

สัปดาห์  อ่านวา่ สับ – ดา 

ดาษด่ืน อ่านวา่ ดาด – ด่ืน 

รสนิยม อ่านวา่ รด – นิ – ยม 

คุณค่า  อ่านวา่  คุน – ค่า 

๓. ออกเสียงค าควบกล ้า ร, ล, ว หรือเป็นอักษรน าให้ชัดเจนถูกต้อง เช่น  

ตราด อ่านวา่  ตราด เป็น อกัษรควบ 

ตลาด อ่านวา่ ตะ – หลาด เป็น อกัษรน า 

จริง  อ่านวา่  จิง เป็น อกัษรควบไม่แท ้

ค าต่อไปน้ีออกเสียงแบบควบแทท้ั้งหมด เช่น 

ปรับปรุง เปล่ียนปลง ปลาบปล้ืม 

ปลอดโปร่ง พร้อมเพรียง เพราะพร้ิง 

แพรวพราว เพลิดเพลิน พลุกพล่าน 

แกวง่ไกว กวา้งขวาง ไขวค่วา้ 

คลุกเคลา้ คลาดเคล่ือน คลอนแคลน 

ค าบางค าเป็นค าเรียงพยางคก์นัไม่ออกเสียงแบบควบกล ้า เช่น 

ปริญญา ออกเสียงวา่  ปะ – ริน – ยา 

ปราชยั ออกเสียงวา่ ปะ – รา – ไช 

ปรัมปรา ออกเสียงวา่ ปะ – ร า – ปะ – รา 

ปรินิพพาน ออกเสียงวา่ ปะ – ริ – นิบ – พาน 
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๔. ไม่ควรออกเสียงให้ห้วนส้ัน ตัดค า หรือรัวลิ้นจนฟังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ ค าหลายพยางค ์เช่น  

มหาวทิยาลยั ไม่ควรออกเสียงวา่ หมา – ลยั 

วทิยาลยั ไม่ควรออกเสียงวา่ วดิ – ลยั 

ประกาศนียบตัร ไม่ควรออกเสียงวา่ ปะ – กาด – บดั 

กิโลเมตร  ไม่ควรออกเสียงวา่ กิโล หรือ โล 

กิโลกรัม ไม่ควรออกเสียงวา่ กิโล หรือ โล 

สวสัดี ไม่ควรออกเสียงวา่ หวดั – ดี 

ประธานาธิบดี ไม่ควรออกเสียงวา่ ปะ – ธา – นา – ดี 

เฉลิมพระชนมพรรษา  ไม่ควรออกเสียงวา่ ฉะ – เหลิม – ชน – สา 

๕. ไม่ควรใช้ภาษาพูด ภาษาตลาด ภาษาส่ือมวลชนหรือภาษาโฆษณา ในการพดูกบัคนทัว่ไป ซ่ึงจะท าใหผู้ฟั้ง
เขา้ใจยากและไม่เหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล เช่น  

 สาวคนนั้นจดัอยูใ่นวยัเอา๊ะ ๆ  
 รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีอยูใ่นวยัดึก  
 นายต ารวจถูกเตะโด่งออกจากพื้นท่ี  
 เขาวิง่เตน้เพื่อขอยา้ยไปในท่ีเจริญ  
 นายต ารวจเตน้ ถูก นสพ. คุย้เบ้ืองหลงั  
 เจา้หนา้ท่ีบุกคุกล าปางหาขอ้มูลปรับปรุงเรือนจ า  
๖. การออกเสียงค าแผลง ควรออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม เช่น  

ต ารวจ ออกเสียงวา่ ต า – หรวด 

ผนวช ออกเสียงวา่ ผะ – หนวด 

ส าเร็จ  ออกเสียงวา่  ส า – เหร็ด 

ถลก ออกเสียงวา่ ถะ – หลก 

จรวด  ออกเสียงวา่ จะ – หรวด  

 
หลกักำรพูดทีด่ี 

๑. การใชภ้าษา ตอ้งเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเขา้ใจง่ายเหมาะสมกบัวยัของผูฟั้ง  
๒. ผูพ้ดูและผูฟั้งมีจุดมุ่งหมายตรงกนั ผูพ้ดูมีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการส่ือความหมายไปยงัผูฟั้งเพื่อใหเ้ขา้ใจ

เร่ืองราวต่าง ๆ ผูฟั้งก็มีความตั้งใจฟังส่ิงท่ีผูพ้ดูส่ือความหมายให ้ 
๓. ออกเสียงพดูใหช้ดัเจน ดงัพอประมาณ อยา่ตะโกนหรือพดูค่อยเกินไป  
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๔. สีหนา้ ท่าทางยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง ไม่เคร่งเครียด  
๕. ท่าทางในการยนื นัง่ ควรสง่าผา่เผย การใชท้่าทางประกอบการพดูก็มีความส าคญั เช่น การใชมื้อ น้ิว จะช่วย

ใหผู้ฟั้งเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายยิง่ข้ึน  
๖. ตอ้งรักษามารยาทการพดูให้เคร่งครัดในเร่ืองเวลาในการพูด พดูตรงเวลาและจบทนัเวลา  
๗. พดูเร่ืองใกลต้วัใหทุ้กคนรู้เร่ือง เป็นเร่ืองสนุกสนานแต่มีสาระ และพดูดว้ยท่าทางและกิริยานุ่มนวล เวลาพดู

ตอ้งสบตาผูฟั้งดว้ย  
๘. ไม่ควรพดูเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา การเมือง โดยไม่จ  าเป็น และไม่ควรพดูแต่เร่ืองของตวัเอง  
๙. ไม่พดูค าหยาบ นินทาผูอ่ื้น ไม่พดูแซงขณะผูอ่ื้นพดูอยู ่และไม่ช้ีหนา้คู่สนทนา  

 
มำรยำทในกำรพูด 
  การพดูท่ีดีไม่วา่จะเป็นการพูดในโอกาสใด หรือประเภทใด ผูพ้ดูตอ้งค านึงถึงมารยาทในการพดู ซ่ึงจะมีส่วน
ส่งเสริมใหผู้พ้ดูไดรั้บการช่ืนชมจากผูฟั้ง ซ่ึงจะช่วยใหป้ระสบผลส าเร็จในการพดู มารยาทท่ีส าคญัของการพดูสรุป ได้
ดงัน้ี  

๑. พดูดว้ยวาจาสุภาพ แสดงหนา้ตาท่ียิม้แยม้แจ่มใส  
๒. ไม่พดูอวดตนข่มผูอ่ื้น และยอมรับฟังความคิดของผูอ่ื้นเป็นส าคญั  
๓. ไม่กล่าววาจาเสียดแทง กา้วร้าวหรือพดูขดัคอบุคคลอ่ืน ควรใชว้ธีิท่ีสุภาพเม่ือตอ้งการแสดงความคิดเห็น  
๔. รักษาอารมณ์ในขณะพดูใหเ้ป็นปกติ  
๕. ไม่น าเร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้นมาพดู  
๖. หากน าค ากล่าวของบุคคลอ่ืนมากล่าว ตอ้งระบุนามหรือแหล่งท่ีมาเป็นการให้เกียรติบุคคลท่ีกล่าวถึง  
๗. หากพดูในขณะท่ีผูอ่ื้นยงัพดูไม่จบ ควรกล่าวค าขอโทษ  
๘. ไม่พดูคุยกนัขา้มศีรษะผูอ่ื้น 

 
กำรเขยีนบทพูด 
  เร่ิมตน้ดว้ยการตอบค าถามใหช้ดัในความคิดก่อนวา่ “เราตอ้งการบรรลุเป้าประสงคใ์ดจากผูฟั้ง?” และ“ถา้เรา
ตอ้งการบรรลุเป้าประสงคน์ั้น เราจะวางแผนการส่ือสารดว้ยค าพดูของเราอยา่งไร?” เป้าหมายท่ีแจ่มชดัจะช่วยใหเ้รา
วางแผนอยา่งรอบคอบวา่ จะท าอยา่งไรใหไ้ปถึงเป้าหมายนั้น 
  องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหบ้ทพดูของเราจูงใจนั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ย ประเด็นน าเสนอท่ีชดัเจน คนฟังรู้
ทนัทีวา่เราตอ้งการพดูอะไร การด าเนินเร่ืองท่ีมีเหตุมีผล ดึงดูดความสนใจ และท่ีขาดไม่ไดคื้อ อารมณ์ของเราในขณะท่ี
พดูควรเป็นเช่นไร เพื่อเป็นส่วนผสมท่ีจูงใจอารมณ์ของผูฟั้งใหค้ลอ้ยตาม 
  โดยส่วนใหญ่แลว้ เราอาจแบ่งเน้ือหาท่ีเราตอ้งการพดูออกเป็น ๓ ส่วน 
  ส่วนแรก คือ ส่วนเร่ิมตน้หรือส่วนน า ในส่วนน้ีควรกล่าวถึงหวัขอ้ของเน้ือหาท่ีเราจะพดู เพื่อใหผู้ฟั้งรู้วา่เรา
ก าลงัจะกล่าวถึงเร่ืองใด ขณะเดียวกนัเป็นส่วนท่ีตอ้งดึงดูดคนฟัง สร้างความประทบัใจใหค้นฟังติดตามส่ิงท่ีเราจะพดู 
จึงควรมีลูกเล่นโดยอาจเร่ิมตน้ดว้ยการเล่าเร่ืองข าขนั เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ของผูพ้ดู เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 
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ประวติัหรือขอ้คิดค าคมของบุคคลส าคญั หรือตวัเลขสถิติท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีตอ้งมีความน่าสนใจ ดึงดูดใจ และท่ี
ส าคญัตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงเขา้กบัเร่ืองท่ีเราจะกล่าวถึงต่อไปอยา่งกลมกลืน 
  ส่วนทีส่อง คือ ส่วนเน้ือหาท่ีเราตอ้งการส่ือสาร ตวัอยา่งการพดูโนม้นา้วใจ ในส่วนน้ีเราจ าเป็นตอ้งพูด “เขา้
ประเด็น” ไม่ออกนอกเร่ือง ไม่อธิบายเยิน่เยอ้ แต่ตอ้งพยายามจูงใจผูฟั้งใหเ้ห็นคลอ้ยตามในส่ิงท่ีเราพดู ในเหตุผลท่ีเรา
น าเสนอใหม้ากท่ีสุด ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมอยา่งดีวา่ เราตอ้งการพดูอะไร ควรใชเ้หตุผลขอ้เท็จจริงอยา่งไรจึง
น่าเช่ือถือ ควรใชภ้าษาอยา่งไร ควรพูดดว้ยอารมณ์อะไร จงัหวะน ้าเสียง สีหนา้ท่าทางควรเป็นอยา่งไร เพื่อใหส่ิ้งท่ีเราพดู
ออกไปนั้นแตะตอ้งใจผูฟั้งมากท่ีสุด ส่ือสารความจริงดว้ยความจริงใจ การอา้งเหตุผล สถิติขอ้เทจ็จริง ควรอา้ง
แหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือประกอบดว้ย ไม่ควรพูดลอย ๆ อยา่งไม่มีหลกัฐาน จะท าใหส่ิ้งท่ีเราพดูขาดน ้าหนกั ไม่น่าเช่ือถือ 
ล าดบัเน้ือหาใหต่้อเน่ือง ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไว ้ขณะเดียวกนั ตอ้งระวงัไม่ใหค้นฟังรู้สึกเบ่ือหน่าย  
  ส่วนทีส่าม ส่วนสรุป ควรเป็นการตอกย  ้าอีกคร้ังถึงส่ิงท่ีเราพดูมาทั้งหมด เพื่อดึงผูฟั้งใหช้ดัเจนในประเด็นท่ี
น าเสนอ มุ่งหมายเพื่อใหผู้ฟั้งตดัสินใจวา่ เห็นดว้ยกบัเรา เช่ือมัน่ในส่ิงท่ีเราพดู แต่ขอ้ควรจ าท่ีส าคญัคือ เราควรสรุปส่ิงท่ี
เราพดูไปใหส้ั้นท่ีสุด เพื่อมิใหผู้ฟั้งเบ่ือหน่าย หรืออาจสรุปดว้ยการยกตวัอยา่ง ขอ้คิด ค าคม หรือตั้งค  าถามทิ้งทา้ยท่ี
น่าสนใจก็ได ้
  ตวัอยา่งในการพูดเพื่อโนม้นา้วใจนั้นเปรียบเหมือนการแสดง ผูพ้ดูนั้นไม่เพียงแสดงออกดว้ยถอ้ยค า การใช้
ภาษาท่ีสละสลวย เหตุผลท่ีจูงใจ แต่ยงัตอ้งผสมผสานไปพร้อมกบัอารมณ์ สีหนา้และท่าทางประกอบท่ีสามารถจูงใจ
ผูฟั้งใหค้ลอ้ยตามไดม้ากท่ีสุด 

 

กำรเขยีนเร่ืองส้ัน 
เร่ืองสั้นเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึง ไดรั้บอิทธิพลมาจากตะวนัตกมีความยาวประมาณ ๑๐๐๐-๑๐๐๐๐ ค า 

ผูเ้ขียนเขียนข้ึนโดยใชจิ้นตนาการของตนเองอยา่งสมจริงสมจงั มีขนาดสั้น ตวัละครไม่มาก ด าเนินเร่ืองดว้ยความ
รวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายเดียวโดยอาศยัศิลปะการเขียนท่ีชวนใหน่้าอ่านและมีคติธรรมแทรก  

ลกัษณะเร่ืองสั้นท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
๑. ตอ้งมีพฤติการณ์อนัส าคญัอนัเป็นตน้เร่ืองแต่เพียงอยา่งเดียว  
๒. ตอ้งมีตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในทอ้งเร่ืองแต่เพียงตวัเดียว  
๓. ตอ้งมีจินตนาการหรือมโนภาพใหผู้อ่้านคลอ้ยตามไปดว้ย  
๔. ตอ้งมีพล๊อตหรือการผกูเคา้เร่ืองใหผู้อ่้านฉงนหรือสนใจ  
๕. ตอ้งมีความแน่นหรือเขียนอยา่งรัดกุม  
๖. ตอ้งมีการจดัรูป ล าดบัพฤติการณ์ใหมี้ชั้นเชิงชวนอ่าน  
๗. ใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ชนิดของเร่ืองส้ัน  
  กำรเขียนเร่ืองส้ัน แยกเป็นประเภทต่ำงๆได้ดังนี้ 

๑. ชนิดผกูเร่ือง (plot Story) คือเร่ืองสั้นท่ีมีโครงเร่ืองซบัซอ้นและจบลงในลกัษณะท่ีผูอ่้านคาดไม่ถึง  
๒. ชนิดเพง่เล็งท่ีจะแสดงลกัษณะของตวัละคร (Character Story) คือเร่ืองสั้นท่ีเนน้ตวัละครเป็นใหญ่หรือเนน้

ใหต้วัละครเป็นผูเ้ล่าเร่ืองหรือด าเนินเร่ือง โดยตอ้งการแสดงลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงของตวัละครเป็นส าคญั  
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๓. ชนิดถือเป็นฉากเป็นส าคญั (Atmosphere Story) คือ เร่ืองสั้นท่ีผูเ้ขียนบรรยายฉากหรือสถานท่ีหรือแห่งนั้น 
ท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึก ท าใหผู้เ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตามอารมณ์และและความคิดของตวัละคร  

๔. ชนิดท่ีแสดงแนวความคิดเห็น (Theme Story) คือ เร่ืองท่ีผูเ้ขียนมีอุดมคติหรือตอ้งการช้ีใหเ้ห็นขอ้คิดหรือสัจ
ธรรมของชีวติ  
  นอกจากน้ี อ.ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ ไดเ้สนอหลกัการเขียนเร่ืองสั้นไวว้า่ “พึ่งประสบการณ์อ่านใหม้าก    นึก
อยากเขียน เพียรฝึกฝน สนใจมนุษย ์จุดหมายเด่น เฟ้นภาษา หาเช้ือเพลิง และส าเริงอารมณ์” 
 

วธิีเขยีนเร่ืองส้ัน  
วธีิเขียนเร่ืองสั้นใหน่้าอ่านชวนใหติ้ดตามควรมีรายละเอียดต่อไปน้ีคือ  
๑. เค้าโครงเร่ือง (plot) คือ การสร้างเหตุการณ์หน่ึงข้ึนมาเร่ิมเร่ืองและจบเร่ือง การสร้างโครงเร่ืองน้ีมีหลกั ๓ 

ประการคือ 
 โครงเร่ืองตอ้งมีความสับสนวุน่วาย มีปัญหาตอ้งแกไ้ข มีการผกูปมท่ีซบัซอ้น  
 ในการด าเนินเร่ือง จะไม่ราบร่ืน หากแต่ตอ้งมีอุปสรรคท าใหเ้ร่ืองสนุก หรือมีเหตุการณ์ท่ีท าใหผู้อ่้านรอ

คอยต่อไป  
 ปมนั้นค่อยๆคล่ีคลาย จนถึงจุดสุดยอดของเร่ือง (climax) เป็นการจบหรือปิดเร่ือง 
๒. ตัวละคร 

 สร้างตวัละครใหส้มจริง  
 การแสดงอุปนิสัยของตวัละครอาจบรรยายหรือเป็นบทท่ีตวัละครพดูเอง  
 การแสดงอุปนิสัยของตวัละครตอ้งเสมอตน้เสมอปลายตั้งแต่เร่ิมเร่ืองจนจบเร่ือง  
 ตวัละครไม่มากเกินไป  
๓. ฉาก หมายถึง สถานท่ีหรือส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งบรรยากาศต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัเร่ือง  
 เลือกฉากใหเ้หมาะสมกบัเร่ือง และด าเนินเร่ืองตามบรรยากาศท่ีถูกตอ้ง  
 ผูเ้ขียนตอ้งเขียนฉากท่ีตนรู้จงัดีท่ีสุด เพราะจะไดภ้าพท่ีแจ่มชดั  
๔. บทสนทนา  

 ไม่พดูนอกเร่ือง  
 เป็นค าพดูนอกเร่ือง  
 เป็นค าพดูง่ายต่อการเขา้ใจ เหมาะสมแก่ฐานะของตวัละคร  
 รู้จกัหลากค า ไม่ใชค้  าซ ้ าซาก  
๕. การเปิดเร่ือง เป็นหวัใจของการเขียนเร่ือง เพราะจะท าให้ผูอ่้านติดตามต่อไปหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัวธีิการเปิด

เร่ือง ซ่ึงมีอยูห่ลายวธีิ คือ  
 สร้างเหตุการณ์หรือการกระท าใหเ้กิดความสนใจ น่าต่ืนเตน้  
 เปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนาท่ีมีถอ้ยค าแปลกในความหมายและเน้ือเร่ือง ก่อใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็น 

อยากติดตามเร่ืองต่อไป  
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 เปิดเร่ืองโดยการพรรณนา พรรณนาฉาก หรือบรรยายฉากท่ีชวนใหผู้อ่้านสนใจ  
๖. การด าเนินเร่ือง ตอ้งค านึงถึงคือ 
 ควรด าเนินเร่ืองไปสู่จุดหมายโดยเร็ว  
 ปมของเร่ืองควรมีความขดัแยง้ ๑ แห่ง แลว้ค่อยๆคลายปมทีละนอ้ย สมดงัความปรารถนาของผูอ่้านท่ีรอคอย  
๗. การปิดเร่ือง เป็นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด ผูอ่้านจะทราบวา่เร่ืองจะจบลงอยา่งไร ซ่ึงเป็นจุดสุดยอดของเร่ือง คือ 
 จบลงโดยท่ีท าใหผู้อ่้านประหลาดใจ คาดไม่ถึง  
 จงลงดว้ยความสมปรารถนา หรือส้ินหวงัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

  ในการเขียนเร่ืองสั้นนั้น จะเลือกเขียนในแนวใดก็ไดข้ึ้นอยูก่บัประสบการณ์ ความรู้และอารมณ์ของแต่ละคนท่ี
จินตนาการ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไป โดยไม่จ  าเป็นตอ้งยดึหลกัการเขียนเร่ืองสั้นเป็นแบบแผนนกั ข้ึนอยูก่บัผูเ้ขียนวา่จะ
มีแนวคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆข้ึน อนัเปรียบเสมือนเอกลกัษณ์ของตนเองมากกวา่  

 
องค์ประกอบ  

๑. Theme มนัหมายถึงส่ิงท่ีเร่ืองของคุณตอ้งการจะบอกบางส่ิงบางอยา่งท่ีอาจใหแ้ง่คิด หรือ แสดงความเห็น
ของคนเขียน คุณไม่จ  าเป็นตอ้งเทศน์ หรือสอน อธิบายใหก้บัคนอ่านวา่เร่ืองมนัมีคุณธรรมเพียงใด คนอ่านจะเรียนรู้จาก
เร่ืองท่ีคุณเขียนเอง  

๒. Plot เพื่อใหค้นอ่านคงความสนใจคุณตอ้งมีพล็อตเร่ือง ความขดัแยง้หรือการต่อสู้ด้ินรนของตวัละครเอกท่ี
เขาตอ้งเอาชนะ ไม่วา่การต่อสู้นั้นจะเป็นระหวา่งคนกบัคน หรือเป็นการต่อสู้ของจิตใจตวัเอง ตวัละครเอกจะตอ้งชนะ
หรือสูญเสียดว้ยตวัของเขาเอง ไม่ใช่จากความช่วยเหลือของคนอ่ืน ความขดัแยง้จะเป็นส่ิงน าเร่ืองให้เดินต่อถึงไคล์
แมกซ์ จนจบเร่ือง  

๓. โครงสร้ำงของเร่ือง จะใชมุ้มมองแบบบุคคลท่ี ๑ หรือบุคคลท่ี ๓ ( แบบบุคคลท่ี ๑ เล่าแบบคนเล่าอยูใ่น
เหตุการณ์หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัเขาเองใชค้  าแทนตวัวา่ ฉนั ผม ขา้พเจา้ แบบบุคคลท่ี ๓ ควรจะใชมุ้มมองของตวั
ละครส าคญัเป็นคนเล่า)  

๔. ตัวละคร   สร้ำงตวัละครท่ีเหมาะสม และน่าสนใจ ท าใหค้นอ่านอยากรู้เร่ืองของเขา  
๕. เลอืกว่ำจะให้เร่ืองเกดิขึน้ทีไ่หน และเมื่อไหร่  
๖. ใช้บทพูดให้เร้ำใจ กนิใจ แสดงตวัตนของตวัละครไดอ้ยา่งเหมาะสม  
๗. กำรเล่ำเร่ืองและกำรบรรยำย ใหบ้อกแต่ส่ิงท่ีจ  าเป็นใชเ้ป็นประโยชน์ในเร่ือง อยา่เยิน่เยอ่ เพราะเร่ืองสั้นจะ

จ ากดัความยาวของเร่ือง ( วธีิจะรู้วา่มีประโยชน์หรือไม่ให้ลองตดัทิ้งค าหรือประโยคนั้นๆออกไป แลว้ดูวา่ยงัสร้างความ
เขา้ใจใหก้บัคนอ่านหรือไม่ ถา้คนอ่านเขา้ใจและสามารถจินตนาการไดก้็เอาออกไปเลย ยกเวน้ช่วงตอนท่ีตอ้งการ
พรรณนาหรือบรรยายความ )  

๘. จะให้ดี ในเร่ืองส้ัน ควรจะมุ่งไปที ่จุดขัดแย้ง เพียงอย่ำงเดียว ท่ีตวัละครส าคญัตอ้งเอาชนะ  

 
กำรเร่ิมต้นสร้ำงเร่ืองอย่ำงง่ำย ๆ  

 หาตวัละคร  
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 ใส่ความตอ้งการบางอยา่งใหต้วัละคร ( พอใจหรือไม่พอใจในสถานภาพของตวัเอง)  
 เติมอุปสรรค หรือปัญหา ท่ีขดัขวางไม่ใหต้วัละครไปถึงความตอ้งการนั้น  
 บีบคั้นตวัละครดว้ยความยากล าบากหรือความผิดพลาดท่ีมากข้ึน  
 พาตวัละครออกมาจากสถานการณ์นั้น ๆ ดว้ยความสามารถของเขาเอง หรือการคล่ีคลายดว้ยวธีิอ่ืน 
 จบเร่ือง  

ตัวอย่ำง  
 สร้างตวัละคร A ใหน่้าสนใจดว้ยบุคลิกลกัษณะ การกระท า นิสัย หรืออ่ืน ๆ  
 ท าใหส้ถานภาพเขาเปล่ียนไป ไม่วา่จะจากอะไรก็ได ้ฝนตก รถติด เมียหยา่ พอ่ตาย ตกงาน ( โดยมากมกัจะเป็น

เร่ืองร้าย ๆ )  
 ตอ้งมีเวลาจ ากดั ในการท่ีจะแกไ้ขเร่ืองเลวร้ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อบีบใหเ้ร่ืองเขม้ขน้ เช่น เมียจะคลอดแต่รถติด ตอ้ง

ปลดชนวนระเบิดใหไ้ดภ้ายใน ๒๐ นาที ตอ้งบอกเร่ืองส าคญัต่อต ารวจภายในคืนน้ี ฯลฯ  
 สถานการณ์นั้นตอ้งมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร A อยา่งใหญ่หลวงท่ีจะท าใหเ้ขาเป็นตาย 

หรือระเบิดอารมณ์ออกมาไดพ้อกนั  
 สร้างตวัละคร B พร้อมทั้งบุคลิกลกัษณะ นิสยั หรืออ่ืน ๆ  
 จุดชนวนความลึกลบั หรือความสงสัยใหก้บัคนอ่าน ในขณะท่ีตวัละครพอจะเขา้ใจในบางส่ิงบางอยา่งในเร่ือง

แลว้แต่คนอ่านยงัไม่รู้โดยตรง  
 สร้างความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัระหวา่งตวัละคร เช่น A ตอ้งการไปต่อ แต่ B ใหห้ยดุรอ  
 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง A และ B ท่ีแสดงออกมา ไม่ใช่ใครคนเดียว  
 A พยายามหาทางแกไ้ขในปัญหา  
 สถานการณ์บิดเบือน ไม่เป็นอยา่งท่ีคาดหมาย  
 เร่ืองเร่ิมเลวร้ายลง เวลาหมดไปเร่ือย  
 จุดวกิฤต ตอ้งเลือกตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
 ผลสุดทา้ย  

ข้อแนะน ำ  
๑. เกาะติดกบัขนาดท่ีจ ากดัของแบบในการเขียนเร่ืองสั้น โดยทัว่ไปจะมีความจ ากดัของกรอบและตวัละคร บท

พดูมีพลงัจูงใจ ฉากสถานท่ีตอ้งการ แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งอธิบายรายละเอียดมาก หลีกเล่ียงพล็อตยอ่ย  
๒. การเปิดเร่ืองไม่แน่นอนตายตวั วา่เป็นการบรรยาย และการสังเกตประจ า ยกเวน้การบรรยายนั้นจะแสดงถึงส่ิง

ท่ีถูกรบกวนในขณะนั้น ก่อนท่ีการกระท าจะร้อนข้ึน แต่อยา่ใหม้ากนกั  
๓. เร่ิมเร่ืองสั้นดว้ยกระตุน้เหตุการณ์ ท่ีชกัจูงไปสู่ความเขม้ขน้ เร่ืองสั้นจ าเป็นตอ้งเสนอบางส่ิงบางอยา่งท่ีสร้าง

ความรู้สึกใหก้บัคนอ่าน ใหค้นอ่านร่วมความรู้สึกไปกบัตวัละครร่วมเห็นอกเห็นใจไปกบัตวัละครดว้ย  
๔. เร่ืองสั้นควรจะถูกเล่าจากมุมมองของคน ๆ คนเดียว นอกจากคุณจะมีประสบการณ์ในการเขียนมากไปกวา่น้ี  
๕. เหมือนเร่ืองแต่งประเภทอ่ืนท่ีตอ้งให้ตวัละคร ด้ินรนท่ีหรือลอยคอท่ามกลางความเลวร้าย หรือมีทางเลือกท่ี

ย  ่าแยพ่อกนั  
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๖. ขดัเกลาไอเดียของคุณเก่ียวกบัชุดของเหตุการณ์ท่ีตวัละครแสดงหรือพดูออกมา และเหตุการณ์นั้นตอ้งเผยให้
คนอ่านรู้ในเวลาท่ีเป็นจริง  

๗. อยา่ยดืเยื้อในตอนจบ  
๘. โดยทัว่ไปเร่ืองสั้นมกัจะเก่ียวกบั ความขดัแยง้ การตดัสินใน หรือการคน้พบ มนัตอ้งมีส่ิงส าคญัเป็นประเด็น

หลกัส าหรับตวัละครเอก พล็อตขดัแยง้ตอ้งถูกวางเพื่อให้ตวัละครอ่ืนเป็นตวัขดัขวาง และเผชิญหนา้ในตอนไคลแ์มกซ์ 
ถา้ไคลแ์มกซ์ของเร่ืองสั้นมีตวัละครเอกก าลงัตดัสินใจ การตดัสินใจน้ีตอ้งห่างจากการเขา้ถึงผลท่ีจะตามมาภายหลงั ถา้
เร่ืองจบลงดว้ยตวัละครคน้พบความจริงบางอยา่ง ความจริงน้ีควรจะเป็นส่ิงท่ีท่ีท าใหชี้วิตของตวัละครเปล่ียนไป  

เคลด็ลบัเมือ่จะเขยีนเร่ืองส้ัน  
 ใหมี้ตวัละครในเร่ืองนอ้ยท่ีสุด  
 ร่างรายการถึงตวัละคร และ ส่ิงท่ีคุณอยากจะใหเ้กิดในเร่ืองอยา่งสั้น ๆ  
 ในแผนการเขียนของคุณ ตอ้งเตรียมยอ่หนา้ท่ีจะเสนอฉาก สถานท่ี และการแนะน าตวัละครใหค้นอ่านรู้จกั  
 การเปิดเร่ืองของคุณตอ้งมีผลกระทบใจคนอ่าน  
 หวัใจส าคญัตอ้งรู้วา่เร่ืองของคุณเกิดท่ีไหน เก่ียวกบัอะไร และมุ่งไปสู่ประเด็นนั้น อยา่โอเ้ออ้อกนอกเร่ืองใน

ส่ิงไม่จ  าเป็น  
 บทสรุปเร่ืองในสองสามยอ่หนา้สุดทา้ยตอ้งขมวดทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั และตอ้งตอบขอ้สงสัยท่ีคุณเปิดประเด็น

เอาไว ้ 
 คุณอาจจะหกัมุมในตอนจบ เพื่อสร้างส่ิงท่ีคาดไม่ถึงใหก้บัคนอ่าน  
 เขียนใหต้รงประเด็นและเรียบง่ายท่ีสุด 
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กำรวเิครำะห์และสังเครำะห์ประโยค 
 

ในการส่ือสารนั้นส่วนมากเราพดูหรือเขียนประโยค อาจสั้นบา้ง ยาวบา้ง แลว้แต่เน้ือความท่ีกล่าว ประโยคท่ีมี
ความอนับริบูรณ์เพียงความเดียว เราเรียกวา่ ประโยคความเดียว บางประโยคมีความบริบูรณ์มากกวา่หน่ึงความ โดยมี
ค าเช่ือมระหวา่งประโยคยอ่ย ประโยคท่ีกล่าวมาน้ีบางทีเป็นประโยคความรวม บางทีเป็นประโยคความซ้อน ค าเช่ือม
ระหวา่งประโยคยอ่ยเรียกวา่ ค าสันธาน 

 

ประโยคควำมรวม (อเนกรรถประโยค) 
 ประโยคความรวมเป็นประโยคท่ีมีเน้ือความของประโยคความเดียวมารวมกนัตั้งแต่ ๒ ประโยคข้ึนไป โดยมี
ค าสันธานเป็นเคร่ืองเช่ือม หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวม แบ่งตามเน้ือความเป็น ๔ ประเภท ดงัน้ี 
๑. ประโยคควำมรวมทีม่ีเนือ้ควำม      (อนัวยำเนกรรถประโยค)  

เน้ือความอาจคลอ้ยตามกนัตามกาลเวลา ตามการกระท า หรือตามสัญญาณก็ได ้สันธานท่ีมกัใช ้คือ …แล้วจึง…, 
คร้ัน…จึง… , แล้ว…ก ็…, พอ…ก…็ , และ , ท้ัง … และ … , ฯลฯ 

ตัวอย่าง พอผมมาถึงเขากไ็ปพอดี 
  เราเดินทางข้ึนไปถึงยอดภูกระดึงแล้ว กรู้็สึกหายเหน่ือยเป็นปลิดทิ้ง 
  ทีมฟุตบอลโรงเรียนเราชนะเลิศและไดรั้บค าชมเป็นอยา่มาก 
  ละครเร่ืองน้ีทั้งคนเล่นและคนดูต่างสนุกสนานพอๆกนั 
  พอ่กบัแม่ไปตลาดนดั 
              
              

๒. ประโยคควำมรวมทีม่ีเนือ้ควำม      (พยติเรกำเนกรรถประโยค) 
เน้ือความจะขดัแยง้กนั มกัใชค้  าเช่ือมวา่ “แต่ , แต่ว่า , แต่ทว่า , แม้ , แม้…ก”็ 

ตัวอย่าง เราเดินทางข้ึนไปถึงยอดภูกระดึงแลว้ แต่ไม่รู้สึกเหน่ือยแมแ้ต่นอ้ย 
  ทีมฟุตบอลโรงเรียนเราชนะเลิศ แต่ทว่ำไม่ไดรั้บค าชมเชย 
  ละครเร่ืองน้ีคนดูสนุกมาก แต่คนเล่นเหน่ือยเหลือเกิน 
  พอ่ไปตลาดนดัแต่แม่ไม่ไดไ้ป 
              
              

๓. ประโยคควำมรวมทีม่ีเนือ้ควำม      (วกิลัปำเนกรรถประโยค) 
เน้ือความจะใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง สังเกตจากการใชส้ันธาน หรือ , หรือไม่ก ็, ไม่…ก ็

ตัวอย่าง เราอาจขบัรถยนต ์หรือนัง่รถทวัร์ไปเชียงใหม่ก็ได ้
  ง่วงก็นอนเสีย หรือไม่กลุ็กข้ึนลา้งหนา้ 
  ไม่ต ารวจก็ผูร้้าย ตอ้งตายกนัไปขา้งหน่ึง 
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  ปีหนา้เธอจะศึกษาต่อหรือออกท างาน 
              
              

 
 
** หมำยเหตุ : ประโยคความรวมท่ีใช ้หรือ เป็นตวัเช่ือมน้ี อาจจะเป็นประโยคค าถามได ้ตอ้งการท าตอบอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงตามท่ีก าหนดใหเ้ลือกในประโยค เช่น คุณจะซ้ือตั๋วหนังช้ันท่ี ๑ หรือช้ันท่ี ๒ 
 
๔. ประโยคควำมรวมทีม่ีเนือ้ควำม       (เหตวำเนกรรถประโยค) 

เน้ือความจะคลา้ยกบัประโยคคลอ้ยตามกนั แต่เป็นการคลอ้ยตามท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนั มกัใชค้  าเช่ือมวา่ “เพราะ 
, เพราะว่า, เพราะ…จึง…, เน่ืองจาก , สาเหตุจาก …” เป็นตน้ 

ตัวอย่าง เหตุเพรำะรถเสีย เราจึงตอ้งนัง่รถเมลไ์ปโรงเรียน 
  เพรำะเธอนอนดึง จึงท าใหง่้วงในชัว่โมงเรียน 
  เขาไม่มาโรงเรียนเน่ืองจำก ง่วงนอน 
              
              

 
** หมำยเหตุ : ประโยคความรวมท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนัน้ี สามารถน าเหตุหรือผลข้ึนตน้ประโยคก่อนก็ได ้ ข้ึนอยูก่บั
ค าเช่ือมท่ีเลือกใชใ้หถู้กตอ้ง 
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ลบัสมอง ทดลองควำมรู้ 
 

ประโยคควำมรวม ประโยคย่อย ค ำเช่ือม 

๑. ออ้ยท าสวนครัวและร้องเพลงเบาๆ 
- ออ้ยท าสวนครัว 
- ออ้ยร้องเพลงเบา ๆ 

และ 

๒. เธอกบัฉนัตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองน้ี 
- เธอตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองน้ี 
- ฉนัตอ้งรับผดิชอบในเร่ืองน้ี 

กบั 

๓. ฉนักินขา้วบา้นป้าแลว้ไปกินขนมบา้นยาย 
- ฉนักินขา้วบา้นป้า 
- (ฉนั) ไปกินขนมบา้นยาย 

แลว้ 

๔. หลานช่วยพยาบาล อาจึงหายป่วยเร็ว 
-  
-  

 

๕. พอไดล้มทุ่ง เราก็หายเพลีย 
-  
-  

 

๖. สมศกัด์ิเป็นนกัรบแต่สมชายเป็นนกัร้อง 
-  
-  

 

๗. พี่ต่ืนเชา้แต่นอ้งต่ืนสาย 
- 
- 

 

๘. เขาเป็นคนฐานะไม่ดีนกัแต่ไม่เคยทุจริตต่อหนา้ท่ีสักคร้ังเดียว 
- 
- 

 

๙. เรายนิดีช่วยเหลือแต่เขาไม่ยอมรับ 
- 
- 

 

๑๐. วรีะเห็นช่องทางรวยลดัแต่ทวา่เขาไม่กลา้เส่ียง 
- 
- 

 

๑๑. เธอเลือกเล่นละครหรือเล่นกีฬา 
- 
- 

 

๑๒. บิดาหรือมารดาของผูเ้ยาวล์งช่ือแทนผูเ้ยาวไ์ด้ 
- 
- 

 

๑๓. เขาจะลงทุนคนเดียวหรือจะเขา้หุ้นกบัเพื่อน 
-  
- 

 

๑๔. กวา่ถัว่จะสุก งาก็ไหม ้
- 
- 

 

๑๕. น ้าไหลบ่าอยา่งรวดเร็ว แต่ขา้วในนาก็ไม่เสียหายมากนกั 
- 
- 
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** เพราะฉะนั้นจากตวัอยา่งท่ียกมาจะเห็นไดว้า่ ประโยคความรวม ก็ คือ       
             
** เราเรียกประโยคความเดียวแต่ละประโยคท่ีเป็นส่วนประกอบของประโยคความรวมวา่     

 
ประโยคควำมซ้อน (สังกรประโยค) 
 ประโยคความซอ้นเป็นประโยคท่ีมีเน้ือความของประโยคความเดียวมารวมกนั  ประกอบดว้ย ประโยคหลกั 
(มุขยประโยค) และ ประโยคยอ่ย (อนุประโยค)  ซ่ึงประโยคยอ่ยอาจเป็นส่วนของประธานหรือกรรมในประโยคก็ได ้
หรือ อาจขยายค าใดค าหน่ึงในประโยคหลกัก็ได ้ประโยคความซอ้นแบ่งออกเป็น ๓ แบบ ไดแ้ก่ 
แบบที ่๑   ประโยคความซอ้นท่ีประกอบดว้ยประโยคหลกั และประโยคยอ่ยท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนค านาม (นามานุประโยค)  
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธาน เป็นกรรม หรือเป็นส่วนเติมเต็มของประโยค ซ่ึงอาจ ไม่ปรากฏค าเช่ือม ไดเ้ช่นกนั (ประกอบ
อยูใ่นค านามเป็นกลุ่มค านาม) 
 
 

ลบัสมอง ทดลองควำมรู้ 

 
 

ประโยคควำมซ้อน ประโยคหลกั ประโยคย่อย ค ำเช่ือม 
หน้ำที่ของ
ประโยคย่อย 

๑. คนไม่ท างานเป็นคนเกียจคร้าน คน…เป็นคนเกียจคร้าน คนไม่ท างาน - ประธาน 
๒.คนทะเลาะกนัก่อความร าคาญให้
เพื่อนบา้น 

คน…ก่อความร าคาญให้
เพื่อนบา้น 

คนทะเลาะกนั - ประธาน 

ประโยคควำมซ้อน ประโยคหลกั ประโยคย่อย ค ำเช่ือม 
หน้ำที่ของ
ประโยคย่อย 

๓. ฉนัไม่ชอบคนเอาเปรียบผูอ่ื้น ฉนัไม่ชอบคน… คนเอาเปรียบผูอ่ื้น - กรรม 
๔. ครูสอนใหศิ้ษยท์  าการบา้นภาษาไทย ครูสอน… ศิษยท์  าการบา้น ให ้ กรรม 
๕. เขาเล่าวา่ไปเท่ียวทางเหนือสนุกมาก เขาเล่า… เขาไปเท่ียวทางเหนือ

สนุกมาก 
วา่ กรรม 

๖. คนหลายคนเป็นคนขายชาติ คนหลายคนเป็น…(คน) คนขายชาติ - ส่วนเติมเตม็ 
๗. ฉนัรังเกียจผูช้ายไม่รับผิดชอบ  

 
   

๘. เธอประชดตนเองเช่นน้ีเป็นเร่ืองเป็น
เร่ืองไม่เหมาะสม 

    

๙. พอ่ทะเลาะกบัแม่เป็นปัญหาร้ายแรง
ของลูก 
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แบบที ่๒   ประโยคยอ่ยในประโยคความซอ้นแบบน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นบทขยายค านามหรือค าสรรพนาม ซ่ึงสามารถเป็น
ส่วนขยายประธาน ขยายกรรม ขยายกริยาประกอบในประโยคหลกัได ้และมีประพนัธสรรพนาม  “ผู ้ ท่ี ซ่ึง อนั” เป็น
ตวัเช่ือม 
 

ลบัสมอง ทดลองควำมรู้ 

 
 

ประโยคควำมซ้อน ประโยคหลกั ประโยคย่อย ค ำเช่ือม 
หน้ำที่ของ
ประโยคย่อย 

๑. เราเห็นภูเขาซ่ึงมีถ ้าอยูข่า้งใต ้ เราเห็นภูเขา (ภูเขา)มีถ ้าอยูข่า้งใต ้ ซ่ึง ขยายกรรม 
๒.คนท่ีประพฤติดียอ่มมีความเจริญใน
ชีวติ 

คน…ยอ่มมีความเจริญ
ในชีวติ 

(คน)ประพฤติดี ท่ี ขยายประธาน 

๓. เราหวงแหนแผน่ดินไทยอนัเป็นบา้น
เกิดเมืองนอนของเรา 

เราหวงแหนแผน่ดินไทย (แผ่นดินไทย)เป็นบ้าน
เกิดเมืองนอนของเรา 

อนั ขยายกรรม 

๔. ครูซ่ึงใกลชิ้ดกบันกัเรียนมาก ยอ่ม
ทราบอุปนิสัยนกัเรียน 

ครูยอ่มทราบอุปนิสัย
นกัเรียน 

(ครู)ใกลชิ้ดกบั
นกัเรียนมาก 

ซ่ึง ขยายประธาน 

๕. คนแก่ท่ีไม่มีความรู้ยอ่มไม่เขา้ใจโลก
ปัจจุบนั 

    

๖. เขาส าเร็จการศึกษาในปีน้ีท่ีน ้าท่วม
ใหญ่ 

    

๗. บา้นของฉนัท่ีทาสีฟ้ามีอายเุกือบ ๗๐ 
ปีได ้

    

๘. คนฉลาดยอ่มเขา้ใจโลกซ่ึงหมุนเวยีน
เปล่ียนไปไดดี้ 

    

 
 

แบบที ่ ๓   ประโยคยอ่ยในประโยคความซ้อนแบบน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นบทขยายค ากริยา หรือค าวิเศษณ์ทีป่ระกอบใน
ประโยคหลัก โดยประโยคยอ่ยอาจช่วยบอกลกัษณะ บอกเวลา บอกสถานท่ี บอกเหตุผล หรือบอกความเปรียบของค าท่ี
ถูกขยายก็ได ้ มกัมีค าเช่ือมวา่ “เม่ือ จน เพราะ ตาม ราวกับ ให้ กว่า ระหว่าง  เพราะเหตุว่า เหมือน ดุจดัง เสมือน...” 
กล่าวคือประโยคย่อยๆนั้นท าหน้าท่ีเหมือนค าวิเศษณ์นัน่เอง 
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ลบัสมอง ทดลองควำมรู้ 

 
 

ประโยคควำมซ้อน ประโยคหลกั ประโยคย่อย ค ำเช่ือม 
หน้ำที่ของ
ประโยคย่อย 

๑. เขามองหนา้เม่ือฉนัถาม เขามองหนา้(ฉนั) ฉันถาม (เขา) เม่ือ ขยายกริยา 
บอกเวลา 

๒. ครูอนุญาตให้ฉนัออกนอกหอ้งเรียน ครูอนุญาต (ฉนั) ฉัน ออกนอกห้องเรียน ให ้ ขยายกริยา  
(อนุญาต) 

๓. เด็ก ๆ กลบัไปเม่ืองานเลิกแลว้ เด็ก ๆ กลบัไป งานเลิกแลว้ เม่ือ ขยายกริยา บอก
เวลา 

๔. นายอ าเภอท างานหนกัจนป่วยไป
หลายวนั 

นายอ าเภอท างานหนกั (นายอ าเภอ)ป่วยไป
หลายวนั 

จน ขยายกริยา บอก
ผลกริยา 

๕. เขาท าท่า ราวกบัเขาเป็นเจา้ของบา้น เขาท าท่า (เขา)เป็นเจา้ของบา้น ราวกบั ขยายกริยา 
บอกลกัษณะ 

๖. เขาพดูใหฉ้นัเขา้ใจผดิ     
๗. พี่ท  างานเรียบร้อยกวา่นอ้ง     
๘. คนเจบ็กินยาตามหมอสั่ง     
๙. เขาอ่านหนงัสือพิมพร์ะหวา่งท่ีนัง่รอ
เพื่อน 

    

๑๐. วนัน้ีหวัหนา้ไม่มาเน่ืองจากเขาเป็น
ไขห้วดั 

    

๑๑. เขานอนตวัสั่นเพราะกลวัเสียงปืน     
 
 

ลบัสมอง ทดลองควำมรู้ 

 
 

ประโยคควำมซ้อน ประโยคหลกั ประโยคย่อย ค ำเช่ือม 
หน้ำที่ของ
ประโยคย่อย 

๑. ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ชอบฟังนิทานของลุง     

๒. แมเ้ขาจะไม่ร ่ ารวย เขาก็ท าบุญอยูเ่สมอ     

๓. เขาหวงัผลก าไรจากการคา้ขาย แต่แลว้เขาก็
ขาดทุน 
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๔. เขาตอ้งไปหดัพิมพดี์ด มิฉะนั้นทางบริษทัจะ
ไม่จา้งเขา 

    

๕. เธอตกลงใจจะไปโคราชหรืออุดรธานี     

๖. พอเด็ก ๒ คนนั้นช่วยกนัดบัไฟอยา่งแขง็ขนั 
ไฟก็ดบั 

    

๗. พอรถเมลเ์ล็กจอด เด็กๆ ก็รีบลงจากรถทนัที     

๘. พอฉนัไม่ไดข้่าวจากเขา ฉนัก็ไปตามถึงบา้น     

๙. ฉนัชอบเด็กท่ีพดูความจริง     

๑๐. เขาไปกบัเพื่อนท่ีไวใ้จได ้     

๑๑. พวกเด็กๆ คิดถึงบา้นอนัเป็นท่ีรัก     

๑๒. นกัวทิยาศาสตร์คน้พบธาตุอยา่งหน่ึงท่ีไม่มี
ใครรู้จกัมาก่อน 

    

๑๓. ผูป้กครองมารับเด็กเม่ือโรงเรียนเลิก     

๑๔. พวกเด็กๆสนุกมากจนลืมค าสั่งของแม่     

๑๕. ต ารวจแนะน าใหเ้นตรนารีช่วยงานจราจร     

๑๖. เขาพดูภาษาองักฤษไดค้ล่องเพราะฝึกฝน
ตนเองอยูเ่ป็นนิจ 

    

๑๗.ผูบ้งัคบับญัชาสั่งใหข้า้ราชการแต่ง
เคร่ืองแบบ 

    

๑๘. นกัเรียนท่ีดีตอ้งขยนัท าการบา้นเม่ือครูสั่ง     

๑๙. ถา้นกัเรียนท าขอ้สอบได ้ครูจะเล้ียงพิซซ่า     

๒๐. การวิง่ท  าให้เขาไดรั้บการยอมรับจากทุก
คน 
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ประโยคที่มีส่วนขยำย 
 

 การขยายประโยคนั้น มีทั้งการขยายในภาคประธาน และภาคแสดง เพื่อใหป้ระโยคละเอียดกวา้งขวางยิง่ข้ึน 
เพื่อใหค้วามหมายของประโยคชดัเจนยิง่ข้ึน แต่ในกรณีท่ีเห็นวา่การขยายประโยคจะท าใหเ้ขา้ใจยากแลว้ ควรหลีกเล่ียง
เปล่ียนเป็นข้ึนประโยคใหม่ดีกวา่ 

ส่วนขยำยประธำน 
 เราตอ้งการบอกรายละเอียดเก่ียวกบัประธานในประโยคใหไ้ดใ้จความชดัเจนยิง่ข้ึน ก็อาจขยายประธานไดด้ว้ย
ค า กลุ่มค า หรือประโยค อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายๆอยา่งประกอบกนัก็ได ้ตวัอยา่ง 
 สมมติวา่ผูพ้ดูตั้งใจจะกล่าววา่   

 นักเรียนออกเดินทางไปแล้ว 
 เม่ือเกิดความคิดข้ึนวา่ ผูฟั้งคงไม่ทราบวา่เป็นนกัเรียนท่ีไหนหรือกลุ่มใด ไปไหน ถา้พดูเพียง นกัเรียน ลอยๆ 
ตอ้งหาค ามาขยายประธาน คือ นกัเรียน และขยายกริยา คือ ออกเดินทางไป ใหช้ดัเจนข้ึน เป็น 

 นักเรียนชายของโรงเรียนเราออกเดินทางไปเข้าค่ายแล้ว 
 หรือในกรณีท่ีผูพู้ดยงัตอ้งการบอกจ านวนนกัเรียนกลุ่มนั้นดว้ย ก็อาจจะขยายประโยคเป็น 

 นักเรียนชายของโรงเรียนเราประมาณร้อยคนออกเดินทางไปเข้าค่ายแล้ว 
 หรือหากในกรณีท่ีผูพู้ดตอ้งการเทา้ความใหท้ราบวา่นกัเรียนกลุ่มน้ีไดเ้ตรียมตวัมากวา่สองสัปดาห์แลว้ ก่อนท่ี
จะออกเดินทาง ผูพ้ดูก็อาจขยายประธานในประโยคเดิมนั้นใหช้ดัเจนข้ึนไปอีก เป็นวา่ 

 นักเรียนชายของโรงเรียนเราประมาณร้อยคนท่ีเตรียมตัวกันมากว่าสองสัปดาห์ออกเดินทาง
ไปเข้าค่ายแล้ว 

 ตวัอยา่งเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 
 ชายของโรงเรียนเรา  เป็นกลุ่มค าท่ีขยายประธาน  นักเรียน 
 ประมาณร้อยคน  เป็นกลุ่มค าท่ีขยายประธาน  นักเรียน 
 ท่ีเตรียมตัวกันมากว่าสองสัปดาห์  เป็นประโยคขยายประธาน  นักเรียน 
 เม่ือเขา้ใจวธีิการและจุดประสงค ์ของการขยายประธานโดยกวา้ง ๆ แลว้  ต่อไปน้ีจะไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงวธีิการขยาย
ประธานดว้ยค า  กลุ่มค า  และประโยคใหล้ะเอียด 
 

๑. กำรขยำยประธำนด้วยค ำ 
 ค าท่ีใชข้ยายประธานได ้ อาจจะเป็นค าวเิศษณ์  ค  านาม  หรือสรรพนามก็ได ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ขยำยด้วยค ำวเิศษณ์ 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. คนขยนัไม่เคยบ่นวา่งานหนกั 
๒. ลมเยน็พดัโชยมาเบา ๆ 
๓.เมืองน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง 

คน 
ลม 
เมือง 

ขยนั 
เยน็ 
น้ี 
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 ขยำยด้วยค ำนำม 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. นายแดงตวัการไดห้ลบหนีเจา้พนกังานไปเสียแลว้ 
๒. นายปลัง่คนเฝ้ายามท างานดีมาก 
๓. อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นกิจการท่ีตอ้งลงทุนมาก 

นายแดง 
นายปลัง่ 

อุตสาหกรรม 

ตวัการ 
คนเฝ้ายาม 
ภาพยนตร์ 

 
ขยำยค ำด้วยสรรพนำม 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. รัฐมนตรีท่านไดป้ระกาศไวแ้ลว้วา่จะปราบคนทุจริตโดย
ไม่เลือกหนา้ 
๒. คุณโสภิตเธอไม่ยนิยอมไปไหนตามล าพงั 

รัฐมนตรี 
 

คุณโสภิต 

ท่าน 
 

เธอ 

 

๒. กำรขยำยประธำนด้วยกลุ่มค ำ (วล)ี 
 การขยายประธานดว้ยกลุ่มค าท่ีใชม้ากในท่ีทัว่ไป เพราะกลุ่มค า (วลี)  อาจจะใชเ้ป็นนาม  วเิศษณ์  กริยาหรือบุพ
บทกบันามก็ได ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 ขยำยด้วยกลุ่มค ำทีเ่ป็นนำม 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. สมหวงัหวัหนา้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ไดรั้บรางวลัความ
ประพฤติดี 
๒. พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้เป็นความจริง 

สมหวงั 
 

พระธรรม 

หนา้ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

ค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ 

 
ขยำยด้วยกลุ่มค ำทีเ่ป็นกริยำ 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. ต ารวจตระเวนชายแดนมาตามค าสั่งแลว้ 
๒. คณะกรรมการจดัการประชุมเตรียมงานเสร็จแลว้ 

ต ารวจ 
คณะกรรมการ 

ตระเวนชายแดน 
จดัการประชุม 

 
ขยำยด้วยกลุ่มค ำทีเ่ป็นบุพบทกบันำม 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. แม่น ้าในภาคเหนือไหลลงทิศใตเ้สมอ 
๒.ความดีของท่านยอ่มจะอยูใ่นความทรงจ าของเราตลอดไป 

แม่น ้า 
ความดี 

ในภาคเหนือ 
ของท่าน 
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๓. กำรขยำยประธำนด้วยประโยค 
 ตามท่ีไดก้ล่าวถึงประโยคความซอ้นไวน้ั้น  จะไดย้กตวัอยา่งประโยคไวใ้หดู้ดงัน้ี 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. คนท่ีชอบจับผิดคนอ่ืนมกัจะปกปิดความผิดของตนเอง 
๒.ครูซ่ึงใกล้ชิดกับนักเรียนมากยอ่มทราบอุปนิสยัของนกัเรียน 
๓. ขอ้ความอันละไว้ก่อใหเ้กิดความสงสยั 

คน 
ครู 

ขอ้ความ 

ท่ีชอบจบัผดิคนอ่ืน 
ซ่ึงใกลชิ้ดกบันกัเรียนมาก 

อนัละไว ้

 
ส่วนขยำยกริยำหรือตัวแสดง 
 เม่ือเราตอ้งการจะบอกใหช้ดัเจน วา่กริยาอาการในภาคแสดงของประโยค มีลกัษณะเป็นอยา่งไร เกิดข้ึนเม่ือไร  
ท่ีไหน   หรือก่อให้เกิดผลอยา่งไร  เราก็สามารถขยายกริยาหรือตวัแสดงไดโ้ดยใชค้  า  กลุ่มค า  หรือประโยค  ดงัน้ี 

๑. กริยำหรือตัวแสดงทีข่ยำยด้วยค ำ 
 ค าท่ีขยายกริยาในภาคแสดงก็คือค าวเิศษณ์นัน่เอง ตวัอยา่ง  

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. เรือใบแล่นฉิว 
๒. นกบินปร๋อ 
๓. ฟ้าผา่เปร้ียง 

แล่น 
บิน 
ผา่ 

ฉิว 
ปร๋อ 
เปร้ียง 

 ตวัอยา่งทั้ง  ๓  ขอ้ขา้งตน้น้ี  ค  า  ฉิว  ปร๋อ  และเปร้ียง  ขยายความหมายของกริยา  แล่น  บิน  และ  ผา่  ให้รู้วา่
กริยาอาการนั้นเป็นอยา่งไร 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. คนขยนัต่ืนเช้า 
๒. คนข้ีเกียจต่ืนสาย 
๓. พอใกลส้อบไล่  ลูก ๆ นอนดึก 

ต่ืน 
ต่ืน 
นอน 

เชา้ 
สาย 
ดึก 

 
 ตวัอยา่งขา้งตน้น้ี  ค  า  เช้า  สาย  ดึก  เป็นค าวเิศษณ์ขยายกริยา  ต่ืน  และกริยา  นอน  ทั้งน้ีเพื่อบอกใหรู้้วา่กริยา
นั้น ๆ เกิดข้ึนเม่ือใด 
 
หมายเหตุ 

  
  การขยายกริยาหรือตวัแสดงดว้ยค าเพียงค าเดียว เพื่อบอกใหรู้้วา่ท าไมจึงเกิดข้ึนหรือก่อใหเ้กิดผลอยา่งไร ไม่
อาจกระท าได ้ ตอ้งใชว้ธีิขยายดว้ยกลุ่มค า หรือขยายดว้ยประโยคยอ่ย 
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๒. กริยำหรือตัวแสดงทีข่ยำยด้วยกลุ่มค ำ 
 กลุ่มค าท่ีขยายกริยาหรือตวัแสดงน้ี ใชข้ยายเพื่อบอกใหรู้้วา่กริยาอาการในภาคแสดงนั้นเป็นอยา่งไร  เกิดข้ึน
เม่ือไร  ท่ีไหน  เพราะอะไร  หรือเกิดอะไรตามมา  ไดทุ้กกรณี ตวัอยา่ง 
 เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยค เป็นอย่ำงไร 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. เขาตะโกน  ได้ยินท่ังท้ังห้อง 
๒. ดอกไมน้ี้เห่ียวดูน่าเกลียด 
๓. เขาพยายามโดยไม่ย่อท้อ 

ตะโกน 
เห่ียว 

พยายาม 

ไดย้นิทัว่ทั้งหอ้ง 
ดูน่าเกลียด 
โดยไม่ยอ่ทอ้ 

กลุ่มค าท่ีเป็นตวัเอนนั้นขยายกริยาหรือตวัแสดง  ตะโกน  เห่ียว  และพยายาม  ตามล าดบั 
 เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยคเกดิขึน้เมื่อไร 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. ขา้พเจา้เขียนบนัทึกประจ าวนัมานานแล้ว 
๒. เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนกว่าสามสิบปีมาแล้ว 
๓. กรุงเทพฯ สร้างในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ 

เขียน 
เกิดข้ึน 
สร้าง 

มานานแลว้ 
กวา่สามสิบปีมาแลว้ 
ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ 

 กลุ่มค าท่ีเป็นตวัเอนเป็นส่วนขยายกริยาหรือตวัแสดง  เขียน  เกิดขึน้ และสร้าง  ตามล าดบั 
 เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยคเกดิขึน้ทีไ่หน 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. เด็ก ๆ เล่นในหอ้งแคบ ๆ 
๒. ประชาชนชุมนุมกนัท่ีบริเวณหนา้ศาลากลาง 
๓. เขานัง่อยูท่่ามกลางญาติมิตร 

เล่น 
ชุมนุมกนั 
นัง่อยู ่

ในหอ้งแคบ ๆ 
ท่ีบริเวณหนา้ศาลากลาง 
ท่ามกลางญาติมิตร 

 กลุ่มค าท่ีเป็นตวัเอนเป็นส่วนขยายกริยาหรือตวัแสดง  เล่น  ชุมนุมกัน  และ นั่งอยู่ 
 
 เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยคเกดิขึน้เพรำะอะไร 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. คนเหล่านั้นท าผิดด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา 
๒. อุบติัเหตุคร้ังน้ีเกิดข้ึนเพราะความประมาท 
๓. เขากระท าไปโดยฤทธ์ิสุราแท้ ๆ 

ท าผดิ 
เกิดข้ึน 

กระท าไป 

ดว้ยความโง่เขลาเบาปัญญา 
เพราะความประมาท 
โดยฤทธ์ิสุราแท ้ๆ 

กลุ่มค าท่ีเป็นตวัเอนขยายกริยา  ท าผิด  เกิดขึน้  และ กระท าไป  เพื่อบอกให้รู้วา่กริยาเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะอะไร 
 เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยคก่อให้เกดิผลอย่ำงไร 

ประโยค ค ำทีถู่กขยำย ส่วนขยำย 
๑. งานของเขาส าเร็จลงอย่างน่าช่ืนใจ 
๒. พระเอกแสดงบทบาทอย่างถึงอกถึงใจคนดู 
๓. ปีน้ีชาวนาปลูกขา้วได้ผลดี 

ส าเร็จ (ลง) 
แสดง(บทบาท) 
ปลูก(ขา้ว) 

อยา่งน่าช่ืนใจ 
อยา่งถึงอกถึงใจคนดู 

ไดผ้ลดี 
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 กลุ่มค าท่ีเป็นตวัเอนขยายกริยาในประโยค  คือ ส าเร็จ (ลง)  แสดง (บทบาท) และปลูก (ข้าว) ใหเ้ขา้ใจวา่เมือท า
หริยาอาการนั้น ๆ แลว้ ผลท่ีตามมาเป็นอยา่งไร 
 

๓. กริยำหรือตัวแสดงทีม่ส่ีวนขยำยเป็นประโยค 
 การขยายกริยาหรือตวัแสดงดว้ยประโยคนั้นก็เช่นเดียวกบัการขยายดว้ยกลุ่มค า คือ มีจุดประสงคท่ี์จะบอกใหรู้้
วา่  กริยาอาการในประโยคนั้นมีลกัษณะเป็นอยา่งไร เกิดข้ึนเม่ือไร  ท่ีไหน  เพราะอะไร  หรือเกิดผลอะไรตามมา  
ตวัอยา่ง 
 
 เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยคมีลกัษณะอย่ำงไร 

ประโยค 
ค ำหรือกลุ่มค ำทีถู่ก

ขยำย 
ส่วนขยำย 

ค าหรือกลุ่มค าเช่ือม ประโยค 

๑.คนไขค้นน้ีปฏิบติัตวัตามแพทย์แนะน า ทุก
ประการ 
๒. คนแปลกหนา้เดินท่าทางพิกล 
๓. รถยนตค์นัน้ีแล่นราวกบัเต่าคลาน 

ปฏิบติัตวั 
 

เดิน 
แล่น 

 แพทยแ์นะน า 
 

ท่าทางพิกล 
เต่าคลาน 

 ส่วนขยายนั้นลว้นแต่เป็นประโยคยอ่ยท่ีซอ้นอยูท่ ั้งส้ิน  ท าหนา้ท่ีขยายกริยาในประโยคหลกัทั้ง ๓  ประโยค  ให้
รู้วา่ปฏิบติัตวัอยา่งไร  เดินในลกัษณะอยา่งไร  และแล่นอยา่งไร 
 

 หมายเหตุ 
 การใช้ประโยคขยายกริยาเพ่ือบอกว่ามีลกัษณะอย่างไร  บางทีกไ็ม่จะเป็นต้องมีค าเช่ือมดงัตัวอย่างประโยคท่ี ๒ หากจะเติม
ค าเช่ือมคงจะเติมได้ว่า “คนแปลกหน้าเดินด้วยท่าทางพิกล” ซ่ึงไม่นิยม 
 

เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยคเกดิขึน้เมื่อไร 

ประโยค 
ค ำหรือกลุ่มค ำทีถู่ก

ขยำย 
ส่วนขยำย 

ค าหรือกลุ่มค าเช่ือม ประโยค 

๑.คนเราจะรู้สึกอ่อนเพลียเม่ืออากาศเสียเข้าสู่
ร่างกายมากเกินควร 
๒. ไกแ้จต้วัหน่ึงขณะคุ้ยเข่ียหาอาหาร บงัเอิญ 
พบพลอยเมด็หน่ึงงามดีมีราคามาก 
๓. ทนัทีท่ีเขาได้ยินเสียงร้อง เขารีบวิง่ออกไป
ช่วยเด็ก 

รู้สึกอ่อนเพลีย 
 

...พบพลอย... 
 

รีบวิง่ออกไป
ช่วยเด็ก 

เม่ือ 
 

ขณะ 
 

ทนัทีท่ี 

อากาศเสียเขา้สู่ 
 

ร่างกายมากเกิน
ควร 
เขาไดย้นิเสียง
ร้อง 

 ประโยคท่ีเป็นตวัเอนนั้นต่างท าหนา้ท่ีเป็นส่วนขยายกริยาในประโยคหลกัโดยบอกให้รู้วา่รู้สึกอ่อนเพลียเม่ือไร  
พบพลอยเม่ือไร  และวิง่ออกไปช่วยตอนใด  ตามล าดบั 
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 เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยคเกดิขึน้ทีไ่หน 

ประโยค 
ค ำหรือกลุ่มค ำทีถู่ก

ขยำย 
ส่วนขยำย 

ค าหรือกลุ่มค าเช่ือม ประโยค 

๑.  รถชนกนัตรงท่ีฉนัเคยยืนอยู่พอดี 
 
๒.  ชาวบา้นสร้างศาลไวใ้กลท้างสามสายบรรจบ
กัน 
๓. ต ารวจยนืรักษาการณ์อยูแ่ถว ๆ ท่ีเราเคยเห็น
คนร้ายว่ิงราวทรัพย์ 
 

ชนกนั 
 
สร้างศาลไว ้
 

ยนืรักษาการณ์
อยู ่

ตรงท่ี 
 
ใกล ้
 

แถว ๆ ท่ี 

ฉนัเคยยนือยู่
พอดี 
ทางสามสาย
บรรจบกนั 
 

เราเคยเห็น
คนร้ายวิง่ราว
ทรัพย ์

  
  เพือ่บอกว่ำกริยำในประโยคมีสำเหตุเน่ืองมำจำกอะไร 

ประโยค 
ค ำหรือกลุ่มค ำทีถู่ก

ขยำย 
ส่วนขยำย 

ค าหรือกลุ่มค าเช่ือม ประโยค 

๑.ขา้พเจา้ยนิดีให้อภยัเพื่อนผูน้ี้ เพราะเขามิได้
กระท าผิดคร้ังนีโ้ดยเจตนา 
๒.เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่ยอมให้ประกนัตวัเพราะ
ผู้ต้องหามีอิทธิพล 
๓.ขา้พเจา้ไม่ยอมถอนค าพูดเพราะวา่ข้าพเจ้าพูด
ความจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ยนิดีใหอ้ภยั 
 

ไม่ยอมให้
ประกนัตวั 
ไม่ยอมถอน
ค าพดู 

เพราะ 
 

เพราะ 
 

เพราะวา่ 

เขามิไดก้ระท าผดิ
คร้ังน้ีโดยเจตนา 
ผูต้อ้งหามีอิทธิพล 
 

ขา้พเจา้พดูความจริง
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

 
 ประโยคท่ีอยูห่ลงัค า เพราะ  เพราะว่า  ท  าหนา้ท่ีขยายกริยาในประโยคหลกั  เพื่อบอกใหรู้้วา่เหตุใดจึงยนิดีให้
อภยั  เหตุใดจึงไม่ยอมใหป้ระกนัตวั และเหตุใดจึงไม่ยอมถอนค าพดูตามล าดบั 
 

หมำยเหตุ 
 
 ถา้เราเปล่ียนประโยคขา้งตน้น้ี โดยเขียนเสียใหม่เป็นประโยคความรวมดงัขา้งล่างน้ี ก็จะยงัมีความหมาย
ท านองเดียวกนั 

๑. เขามิไดก้ระท าผดิคร้ังน้ีดว้ยเจตนา  ขา้พเจา้ยนิดีให้อภยัเพื่อนผูน้ี้ 
๒. ผูต้อ้งหาเป็นผูมี้อิทธิพล  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงไม่ยอมใหป้ระกนัตวั 
๓. ขา้พเจา้พดูความจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ฉะนั้นขา้พเจา้จึงไม่ยอมถอนค าพดู 
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 เพือ่บอกกริยำในประโยคก่อให้เกดิผลอะไรตำมมำ 

ประโยค 
ค ำหรือกลุ่มค ำทีถู่ก

ขยำย 
ส่วนขยำย 

ค าหรือกลุ่มค าเช่ือม ประโยค 

๑.  ครูอธิบายจนเสียงแหบแห้ง 
๒. เด็กคนนั้นถูกตามใจจนกระทัง่ตนเองท าอะไร
ไม่เป็น 
๓.  เขารักเพื่อนถึงกบัยอมตายแทนเพ่ือนได้ 

อธิบาย 
ถูกตามใจ 
 

รัก 

จน 
จนกระทัง่ 
 

ถึงกบั 

เสียงแหบแหง้ 
ตนเองท าอะไร
ไม่เป็น 
ยอมตายแทน
เพื่อนได ้

ประโยคขยายท่ีเป็นตวัเองนั้นบอกใหรู้้วา่กริยาในประโยคหลกัไดแ้ก่  อธิบาย  ถูกตามใจ  และรัก  ก่อใหเ้กิดผล
อยา่งไร 
 สรุป ความเขา้ใจในเร่ืองประโยคท่ีมีส่วนขยาย  จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถแสดงความรู้  ความเขา้ใจ  และ
ความรู้สึกนึกคิดของตน  ใหผู้อ่ื้นทราบไดโ้ดยกวา้งขวางและแจง้ชดั นอกจากน้ียงัช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์ประโยคท่ี
ผูอ่ื้นพดูหรือเขียนไวไ้ดถู้กตอ้ง  ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือความไดต้รงตามเจตนาของผูพ้ดูอีกดว้ย 

 

ลบัสมอง ทดลองควำมรู้ 

 
 

๑.  จงแต่งประโยคใหมี้ค าต่อไปน้ีขยายประธานหรือกริยา  พยายามใหป้ระโยคของนกัเรียนแสดงความรู้  ความคิดหรือ
ขอ้สังเกต  ท่ีน่าสนใจแก่ผูอ่้าน 
 

 เปร้ียว แต่งประโยค.............................................................................................. 
 ฉุย  แต่งประโยค.............................................................................................. 
 เร็ว  แต่งประโยค.............................................................................................. 
 โดดเด่ียว แต่งประโยค.............................................................................................. 
 ใส  แต่งประโยค.............................................................................................. 
 เด็ดขาด แต่งประโยค.............................................................................................. 
 

๒.  จงแต่งประโยคโดยใชค้  าเช่ือมต่อไปน้ี  ใหมี้เน้ือความพาดพิงถึงส่ิงท่ีก าหนดไวใ้นวงเล็บ 
 

ตัวอย่ำง  ที่ (ความพอใจ) – เขาพอใจทีไ่ดท้  าประโยชน์ใหท้อ้งถ่ิน 
 

o ท่ี  (ความดีใจ) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
o ซ่ึง  (ลกัษณะของพื้นดิน) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
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o อนั  (ความกา้วหนา้ในชีวิต) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
o แต่  (ความสามารถท่ีไม่เหมือนกนั) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
o จนกระทัง่ (สุขภาพ) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
o เพราะวา่  (ความส าเร็จ) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
o ทั้ง...และ (การกีฬา) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
o เม่ือ (ราคาสินคา้) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
o เพราะ (ดินฟ้าอากาศ) 
แต่งประโยค................................................................................................ 
o จึง  (มลพิษ) 
แต่งประโยค................................................................................................ 

๓.  จงบอกชนิดของประโยคต่อไปน้ี 
๑.) เขาพดูเช่นน้ี เป็นการส่อนิสัยชัว่  ....................................................... 
๒.) เม่ือวานน้ีฉนัเจอเด็กเรียนเปียร์โน  ....................................................... 
๓.) อาหารของนกัเรียนเล่นละครอยูใ่นหอ้ง ....................................................... 
๔.) ฉนัรักคนไทยท่ีรักชาติ    ....................................................... 
๕.) นกัเรียนฉลาดอยูใ่นกลุ่ม หอ้ง ๒/๓  ....................................................... 
๖.) บทเพลงอนัไพเราะเพราะพร้ิงเร่ิมบรรเลง ....................................................... 
๗.) เขาดีจนฉนัเกรงใจ   ....................................................... 
๘.) เขาดี ฉนัจึงเกรงใจ   ....................................................... 
๙.) เขามีความรู้ เพราะเขาอ่านหนงัสือมาก  ....................................................... 
๑๐.) ฉนัมา เม่ือเธอหลบั   ....................................................... 
๑๑.) คนกวาดถนนของโรงเรียนเป็นผูช้าย ....................................................... 
๑๒.) การท่ีออกข่าวมาลกัษณะน้ีท าใหป้ระชาชนท่ีตอ้งการทราบความจริงเกิดความสบัสน ............................................ 
๑๓.) การท่ีรัฐบาลก าหนดโครงการสินเช่ือดอกเบ้ีย ๙% ถือเป็นตวัอยา่งหน่ึงของการบิดเบือนขอ้มูลทาง การตลาด  ........................... 
๑๔.) ยอดการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงินต่างๆใหก้บัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์จ านวนสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ..................................... 
๑๕.) ทางธนาคารใชเ้กณฑพิ์จารณาอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากราคาขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์น ามาค ้าประกนั .................................. 

๑๖.) ผูกู้ส่้วนใหญ่ตอ้งการผอ่นช าระเงินตน้ในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาด......................................... 
๑๗.) พี่อ่านนวนิยายท่ีไดรั้บรางวลัซีไรต ์ ....................................................... 
๑๘.) เจา้หนา้ท่ีซ้ือปลาจากแหล่งเพาะพนัธ์ุ ....................................................... 
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จงเลอืกค ำตอบทีถู่กทีสุ่ด 

๑.ประโยคใดใชค้  ากริยาถูกตอ้ง  
ก. กองทพัส่งทหารไปขวางกั้นการโจมตีของขา้ศึก  
ข. ผูจ้ดัการกีดกนัโครงการท่ีพนกังานเสนอใหพ้ิจารณา  
ค. ก าแพงประเพณีใด ๆ ก็ไม่อาจกีดกั้นความรักของเราได ้ 
ง. รถยนตท่ี์จอดอยูน่ั้นขดัขวางการสัญจรของรถคนัอ่ืน  

๒.ขอ้ใดเรียงล าดบัค าในประโยคไดเ้หมาะสมท่ีสุด  
ก. ปรากฏวา่เด็กมีแผลฟกช ้าด าเขียวท่ีตน้ขาจากการตรวจของแพทย ์ 
ข. ประวติัศาสตร์แบบอาณานิคมไม่นอ้ยใหอิ้ทธิพลแก่การศึกษาประวติัศาสตร์ไทย  
ค. ในทางกลบักนัวชิาการเกษตรมีส่วนเสริมวธีิการจดัการต่าง ๆ  
ง. เหมือนตุก๊ตาท่ีผูถื้อปล่อยมือ เขาส้ินสติสัมปชญัญะและหล่นลงไปกองอยูบ่นพื้น  

๓. ขอ้ใดเป็นประโยคต่างชนิดกบัขอ้อ่ืน ๆ  
ก. ของกินส าหรับเด็ก ๆ เตม็ตะกร้าใบใหญ่  
ข. เราจะไดน้ัง่รถรางรองเกาะรัตนโกสินทร์  
ค. สินคา้ในร้านเขาทนัสมยัทุกชนิด  
ง. เร่ืองท่ีเสนอข้ึนไปติดขดัตรงไหนบา้ง  

๔. ขอ้ความใดประกอบดว้ยประโยคท่ีละทั้งค  าท่ีท าหนา้ท่ีประธานและกรรม  
ก. ฉนัไม่ชอบซ้ือปลาท่ีตลาดสดเพราะไม่อยากเห็นปลาถูกฆ่าต่อหนา้ต่อตา  
ข. วนัน้ีแม่จะกลบับา้นเยน็คงไม่มีเวลาท ากบัขา้ว พอ่จะท าเอง  
ค. บุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ คุณน่าจะเลิกสูบบุหร่ีเพื่อสมาชิกในครอบครัว  
ง. รัฐก าลงัด าเนินการเวนคืนท่ีดิน เราจะถูกเวนคืนท่ีดินบา้งหรือเปล่าก็ไม่รู้  

๕.“ใครช่วยปิดหน้าต่างให้ที” ผูพ้ดูมีความประสงคอ์ะไร  
ก.  แจง้ใหท้ราบ   ข.  ถามใหต้อบ   ค.  บอกใหท้ า   ง.  ถามใหต้อบและบอกให้ท า  

๖. ขอ้ใดท่ีผูพ้ดูตอ้งการถาม  
ก.  “เขาไม่เคยช่วยใครเลย ”     ข.  “ใคร ๆ ก็ชอบเขา”  
ค.  งานอยา่งน้ีใครก็ท าได ้   ง.  “ใครชอบใส่เส้ือสีฟ้า”  

๗. ประโยคตอ้งการค าตอบ  
ก.  ฉนัรู้นะวา่เขาเป็นคนอยา่งไร   ข.  ขอ้สอบอยากอยา่งไรก็ไม่รู้  
ค.  ใครก็ไม่รู้เป็นคนเอาของมาคืน  ง.  ท าไมเขารู้วา่คุณอยูบ่า้นคนเดียว  

๘. ขอ้ใดไม่แสงเจตนาใหท้ า  
ก.  ไม่นัง่ก่อนหรือคะ    ข.  หิวก็กินเลยค่ะ  
ค.  ไม่รักท าไมไม่บอก    ง.  วนัน้ีคุณด่ืมนมแลว้หรือยงั  

๙. “อะไรจะเหน่ือยกวา่เล้ียงลูกเป็นไม่มี” ผูพ้ดูมีเจตนาอยา่งไร  
ก.  แจง้ใหท้ราบ  ข.  ถามใหต้อบ   ค.  บอกใหท้ า  ง.  ถามใหต้อบเชิงปฏิเสธ  
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๑๐. “ผูใ้ดในโลกน้ีท่ีข้ึนไปสู่ท่ีสูงได ้โดยไม่เหยยีบบนัไดขั้นต ่าก่อน”ผูเ้ขียนมีความประสงคอ์ะไร  
ก.  แจง้ใหท้ราบ   ข.  ถามใหต้อบ   ค.  บอกใหท้ า  ง.  ถามใหต้อบเชิงปฏิเสธ  

๑๑. ประโยคใดเป็นประโยคบอกใหท้ า  
ก.  พี่ตุ่มคะ หนูอยากไปเท่ียวเชียงใหม่จงั   ข.  สงกรานตปี์น้ีเราไปเท่ียวกนัไหมคะ  
ค.  ไปนะพี่ตุ่ม หนูจะไดมี้เพื่อน    ง.  หนูนะไปแน่ แต่หนูอยากใหพ้ี่ไปดว้ย  

๑๒. “กร๋ิง ถ้าออกไปข้างนอก ซ้ือข้าวมาด้วยได้ไหม ” ค าพดูของกร๋ิงในขอ้ใดท่ีแสดงเจตนาถามใหต้อบ 
ก.  ใครจะซ้ือให ้  ข.  จะซ้ือใหใ้คร   ค.  ท าไมจะไม่ได ้ ง.  ไม่ไดจ้ะท าไม  

๑๓.บทสนทนาต่อไปน้ีมีประโยคท่ีแสดงเจตนาถามใหต้อบก่ีประโยค  
    เอ๋ “ ท าอยา่งไรเอ๋จึงจะเรียนเก่งกบัเขาบา้ง ”  
    เบ๋ “ ก็ท าไมไม่ขยนัมากๆล่ะ ”  
    เอ๋ “ ใครบอกวา่เอ๋ข้ีเกียจ ”  
ก.  หน่ึงประโยค  ข. สองประโยค   ค. สามประโยค   ง. ส่ีประโยค  

๑๔. ขอ้ใดเป็นประโยคค าถาม  
ก. ใครเป็นคนตอบก็ได ้    ข.  ใครตอบไดใ้หต้อบ  
ค. ใครใหค้  าตอบได ้    ง.  ใครตอบใหก้็ได ้ 

๑๕.ค ากริยาในขอ้ใดบ่งเจตนาแจง้ใหท้ราบ  
ก.  เขาเชิญเธอ   ข. เขาทกัทายเธอ  ค.  เขาตกัเตือนเธอ ง. เขาสัมภาษณ์เธอ  

๑๖.“ใครอยากรู้เร่ืองอะไรท่ีฉนัตอบไดจ้ะมาถามเม่ือไรท่ีไหนก็ไดน้ะ ” สารน้ีผูพ้ดูมีเจตนาอะไร  
ก.  บอกใหท้ า   ข.  แจง้ใหท้ราบ   ค.  พดูประชด   ง.  ถามโดยไม่ตอ้งการค าตอบ  

๑๗. ขอ้ใดมีเจตนาในการส่งสารต่างจากขอ้อ่ืน  
ก.  ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั ไม่อตัคตัในอนาคต  ข.  ใชท้รัพยากรถูกวธีิ ชาติจะมีความรุ่งเรือง  
ค.  แมโ้ลกหมุนได ้ส านกัข่าวไทยกา้วทนั   ง.  ตน้ไมใ้หร่้มเงา พวกเราอยา่ท าลาย  

๑๘.ขอ้ใดเป็นประโยคความรวม  
ก.  ขาดฉนัแลว้เธอจะรู้สึก    ข.  ใครจะรู้สึกอยา่งไรบา้งนะ  
ข.  เจา้ไม่เห็นรู้สึกรู้สมข้ึนมาเลย    ง.  เม่ือคืนน้ีฉนัแทบจะไม่รู้สึกตวัเอาเสียเลย  

๑๙.ขอ้ความในขอ้ใดท่ีผูพ้ดูใชป้ระโยคความซอ้น  
ก.  แม่ไปซ้ือผา้และไปดดัผม    ข.  แม่ครัวไปซ้ือกบัขา้วท่ีตลาด  
ค.  แม่ไปซ้ือผา้แต่แม่ครัวไปท่ีตลาด  ง.  แม่ครัวไปหาเพื่อนอยูท่ี่ตลาด  

๒๐. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยคความรวม  
ก. นิสิตไดค้ะแนนนอ้ยเพราะเขาเกียจคร้าน  
ข. นิสิตท่ีเกียจคร้านยอ่มไดค้ะแนนนอ้ย  
ค. นิสิตเกียจคร้าน เขาจึงไดค้ะแนนนอ้ย  
ง. ถา้นิสิตเกียจคร้านเขาจะไดค้ะแนนนอ้ย  
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ค ำรำชำศัพท์ 
 

ควำมหมำยของค ำรำชำศัพท์  
ค าราชาศพัท ์ คือ ค าสุภาพท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบัฐานะของบุคคลต่างๆ ค าราชาศพัทเ์ป็นการก าหนดค าและภาษา

ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมอนัดีงามของไทย เป็นวฒันธรรมทางภาษาท่ีชาวไทยใชส่ื้อสารกบับุคคลดว้ยความเช่ือ
และการยกยอ่งมาแต่โบราณกาล แมค้  าราชาศพัทจ์ะมีโอกาสใชใ้นชีวตินอ้ย แต่เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความละเอียดอ่อนของ
ภาษาไทยท่ีมีค าหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกนั และเป็น ลกัษณะพเิศษของภำษำไทย โดยเฉพาะ ซ่ึงใชก้บั
บุคคลกลุ่มต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

๑. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  
๒. พระบรมวงศานุวงศ ์ 
๓. พระภิกษุสงฆ ์สามเณร  
๔. ขนุนาง ขา้ราชการ  
๕. สุภาพชน  

บุคคลในกลุ่มท่ี ๑ และ ๒ จะใชร้าชาศพัทชุ์ดเดียวกนั เช่นเดียวกบับุคคลในกลุ่มท่ี ๔ และ ๕ ก็ใชค้  าราชาศพัท์
ในชุดเดียวกนัและเป็นค าราชาศพัทท่ี์เราใชอ้ยูเ่ป็นประจ าในสังคมมนุษยเ์ราถือวา่การใหเ้กียรติแก่บุคคลท่ีเป็นหวัหนา้
ชุมชน หรือผูท่ี้ชุมชนเคารพนบัถือนั้น เป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของมนุษยชาติ ทุกชาติ ทุกภาษา ต่างยกยอ่งใหเ้กียรติแก่
ผูเ้ป็นประมุขของชุมชนดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้นแทบทุกชาติ ทุกภาษาจึงต่างก็มี ค ำสุภำพ ส าหรับใชก้บัประมุขหรือผูท่ี้เขา
เคารพนบัถือ จะมากนอ้ยยอ่มสุดแต่ขนบประเพณีของชาติ และจิตใจของประชาชนในชาติวา่มีความเคารพในผูเ้ป็น
ประมุขเพียงใด เมืองไทยเราก็มีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของชาติ และพระประมุขของเรา แต่ละพระองคท์รง
พระปรีชาสามารถ จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความ เคารพสักการะอยา่งสูงสุดและมีความจงรกภกัดีอยา่งแนบแน่น
ตลอดมานบัตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบนั 

 
ประวตัิของกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ 

ในแหล่งอา้งอิงบางฉบบัไดใ้หข้อ้สันนิษฐานไวว้า่ คนไทยเร่ิมใชค้  าราชาศพัทใ์นรัชสมยัพระธรรมราชาลิไท 
พระร่วงองคท่ี์ ๕ แห่งสุโขทยั เพราะศิลาจารึกต่างในแผน่ดินนั้น รวมทั้งบทพระราชนิพนธ์ของท่าน คือ ไตรภูมิพระร่วง 
ปรากฏวา่มีค าราชาศพัทอ์ยูห่ลายค า เช่น ราชอาสน์ พระสหาย สมเด็จ ราชกุมาร เสด็จ บงัคม เสวยราชย ์ราชาภิเษก เป็น
ตน้  

บางท่านกล่าววา่ ค  าราชาศพัทน์ั้นเร่ิมใชใ้นสมยักรุงศรีอยธุยา เพราะพระปฐมบรมกษตัริยท่ี์ทรงสร้างกรุงศรี
อยธุยา ทรงนิยมเขมร ถึงกบัเอาลทัธิและภาษาเขมรมาใช ้ เช่น เอาค าวา่ "สมเด็จ" ซ่ึงเขมรใชเ้ป็นค าน าพระนามพระเจา้
แผน่ดินมาเป็นค าน าพระนามของพระองค ์และใชภ้าษาเขมรเป็นราชาศพัท์  

และจากหลกัฐานท่ีพบขอ้ความในศิลาจารึกวดัศรีชุม กล่าวถึงเร่ืองตั้งราชวงศแ์ละเมืองสุโขทยัตอนหน่ึงมีความ
วา่ "พ่อขนุผาเมืองจึงอภิเสกพ่ขนุบางกลางหาวใหเมืองสุโขไท" ค าวา่ "อภิเษก" น้ีเป็นภาษาสันสกฤต ไทยเรารับมาใช้
ส าหรับพิธีการแต่งตั้งต าแหน่งชั้นสูง จึงอยูใ่นประเภทราชาศพัท ์ และพิธีน้ีมีมาตั้งแต่ราชวงศสุ์โขทยั ในสมยันั้น
อาณาจกัรสุโขทยัน้ี ก็คงจะมีการใชค้  าราชาศพัทบ์างค ากนัแลว้ 
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ภำษำทีใ่ช้ค ำรำชำศัพท์  
ค าราชาศพัทมิ์ไดมี้ท่ีมาจากภาษาไทยภาษาเดียว ดว้ยวา่การใชค้  าราชาศพัทเ์ป็นการใชด้ว้ยตั้งใจ จะท าใหเ้กิด

ความรู้สึกยกยอ่ง เทิดทูน จึงไดเ้จาะจงรับค าในภาษาต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัไทยมาใชเ้ป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
ภาษาท่ีนบัถือกนัวา่เป็นภาษาสูงและศกัด์ิสิทธ์ิ ค าราชาศพัทส่์วนใหญ่จึงมีท่ีมาจากภาษาต่างประเทศมากมาย อยา่งไรก็
ตามก็ยงัมีค าราชาศพัทจ์  านวนไม่นอ้ยท่ีใชค้  าภาษาไทยแท ้ ซ่ึงเป็นค าสามญัยกระดบัข้ึนเป็นค าราชาศพัท ์ ดงันั้นจึงอาจ
กล่าวไดว้า่ค  าราชาศพัทน์ั้นมีท่ีมาจากทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทยของเราเอง ดงัจะไดพ้ิจารณาต่อไปน้ีจำก
ภำษำต่ำงประเทศ  

ตั้งแต่สมยัโบราณมา คนไทยไดติ้ดต่อกบัคนต่างชาติต่างภาษามากมาย ในบรรดาภาษาทั้งหลายเหล่านั้น มีบาง
ภาษาท่ีเรายกยอ่งกนัวา่เป็นภาษาสูงและศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงก็ไดแ้ก่ ภาษาเขมร บาลี และสันสกฤต ภาษาอ่ืนๆก็น ามาใชเ้ป็นค า
ราชาศพัทบ์า้ง แต่ก็ไม่มากและสังเกตไดช้ดัเจนเท่า ๓ ภาษาท่ีกล่าวแลว้  

 
กำรเรียนรู้เร่ืองค ำรำชำศัพท์  

ตามท่ีหลายคนคิดวา่ค าราชาศพัทเ์ป็นเร่ืองของในร้ัวในวงั เป็นเร่ืองของผูใ้กลชิ้ดเบ้ืองพระยคุลบาทนั้น ท าให้
คิดต่อไปอีกวา่ ค  าราชาศพัทเ์ป็นเร่ืองยากซ่ึงเม่ือก่อนอาจเป็นจริง แต่ปัจจุบนัค าราชาศพัทเ์ป็นเร่ืองในชีวิตประจ าวนัไป
เสียแลว้ แมมิ้ไดใ้ชม้ากเท่ากบัภาษาสามญัท่ีใชอ้ยูใ่นการด ารงชีวติประจ าวนัแต่ทุกคนโดยเฉพาะผูมี้การศึกษาก็ตอ้งมี
โอกาสท่ีจะสัมผสักบัค าราชาศพัททุ์กวนั ไม่โดยตรงก็โดยทางออ้ม โดยเฉพาะทางส่ือมวลชน  

การเรียนรู้วธีิใชค้  าราชาศพัทน์ั้น กล่าวโดยสรุป ตอ้งเรียนรู้ใน ๒ ประการ คือ เรียนรู้ค ำ ประการหน่ึงกบั เรียนรู้
วธีิ อีกประการหน่ึง  

๑. เรียนรู้ค า คือ ตอ้งเรียนรู้ค าราชาศพัท์  
๒. เรียนรู้วธีิ คือ ตอ้งเรียนรู้วธีิหรือเรียนรู้ธรรมเนียมการใชค้  าราชาศพัท์  

 
ทีม่ำของค ำรำชำศัพท์ 

๑. รับมาจากภาษาอ่ืน เช่น ภาษาเขมร (เสวย  เขนย เสด็จ โปรด ฯลฯ)  ภาษาบาลี สันสกฤต  (เนตร หตัถ ์โอรส 
อาพาธ  ฯลฯ) 

๒. การสร้างค าข้ึนใหม่ โดยการประสมค า เช่น ตั้งเคร่ือง ลูกหลวง ซบัพระพกัตร์  ฯลฯ 

 
วธิีใช้รำชำศัพท์ทีค่วรสังเกต 

๑. การใช ้“ทรง” มีหลกั ๓ ประการ  
o น าหนา้ค ากริยาสามญัท าให้เป็นกริยาราชาศพัท ์เช่น ทรงเจิม  ทรงออกก าลงักาย ทรงใช ้ทรงวิง่ เป็นตน้ 
o น าหนา้ค านามสามญับางค าท าใหเ้ป็นกริยาราชาศพัทไ์ด ้เช่น ทรงดนตรี  ทรงชา้ง ทรงเคร่ือง  ทรงรถ เป็นตน้ 
o น าหนา้ค านามราชาศพัทท์  าใหเ้ป็นกริยาราชาศพัทไ์ด ้ เช่น ทรงพระอกัษร  ทรงพระด าเนิน ทรงพระราชนิพนธ์  
ทรงพระราชด าริ เป็นตน้ 

** ค ากริยาท่ีเป็นค าราชาศัพท์อยูแ่ลว้ไม่ใช ้“ทรง” น าหนา้ เช่น เสด็จ เสวย โปรด  เป็นตน้ 
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๒.  การใชค้  า “พระบรม”   “พระราช”  “พระ” 
o ค า “พระบรม”ใชเ้ฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เช่น พระบรมราชานุเคราะห์ พระปรมาภิไธย พระบรม
ราโชวาท ฯลฯ 
o “พระราช” ใชน้ าหนา้ค านาม แสดงวา่ค านามนั้นเป็นของพระมหากษตัริย ์ สมเด็จพระบรมราชินี  สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เช่นพระราชานุญาต พระราชวโรกาส พระราชประวติั  ฯลฯ 
o ค า “พระ” ใชน้ าหนา้ค านามท่ีเป็นอวยัวะ ของใช ้เช่น พระนลาฏ  พระชานุ  พระขนง  ฯลฯ 

๓.  การใชค้ ำรำชำศัพท์ใหถู้กตอ้งตามส านวนไทย ไม่นิยมเลียนแบบส านวนต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
o ถา้มาตอ้นรับพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ตอ้งใชว้า่ ประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ   ค  าวา่”เฝ้าฯรับเสด็จ” ยอ่มาจาก”
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ”ไม่ใชค้  าวา่”ถวายการตอ้นรับ” 
o ค าวา่ ”คนไทยมีความจงรักภกัดี” หรือ ”แสดงความจงรักภกัดี” ใชไ้ด ้แต่ไม่ควรใช่ค าวา่ “ถวายความจงรักภกัดี” 

๔.  การใช ้ค ำรำชำศัพท์ ใหถู้กตอ้งตามเหตุผล 
o ค าวา่ “อาคนัตุกะ” “ราชอาคนัตุกะ” และ”พระราชอาคนัตุกะ” ใชด้งัน้ี คือใหดู้เจา้ของบา้นเป็นส าคญั     เช่นแขก
ของพระมหากษตัริย ์ใชค้  าวา่ ”ราช”น าหนา้ ถา้ไม่ใช่แขกของพระมหากษตัริยก์็ไม่ตอ้งมี”ราช”น าหนา้ 
o ในการถวายส่ิงของแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ถา้เป็นของเล็กยกไดก้็ใช ้“ทูลเกลา้ฯ ถวาย” ถา้เป็นของใหญ่ยก
ไม่ไดใ้ช ้“นอ้มเกลา้ ฯ ถวาย” 

 

กำรเขยีนรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 

 ในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ไม่วา่จะเป็นยคุสมยัใดก็ตาม การท ารายงานทางวชิาการ เป็นส่วนหน่ึง
ในการเรียนรู้เร่ืองของการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล เพื่อไม่ใหค้วามรู้ของนกัเรียนจ ากดัอยูแ่ต่เพียงในหอ้งเรียนเท่านั้น 
ดงันั้น การเขียนรายงานทางวชิาการจึงเป็นศาสตร์หน่ึงท่ีนกัเรียนควรศึกษาอยา่งถูกตอ้ง เพื่อประโยชน์ในการท า
รายงานวชิาต่างๆ และในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนต่อๆ ไปในอนาคต 

 
องค์ประกอบของรำยงำนวชิำกำร  
  องคป์ระกอบต่างๆ ของรายงานวชิาการเบ้ืองตน้ ท่ีนกัเรียนควรทราบ และศึกษาวธีิการจดัท าใหถู้กตอ้ง มีดงัน้ี 

๑. หนา้ปก 
๒. ค าน า 

๓. สารบญั  
๔. เน้ือหา 

๕. บรรณานุกรม 
๖. ภาคผนวก 

หน้ำปก 
  หนา้ปกเป็นส่วนแรกของรายงาน ซ่ึงอยูด่า้นหนา้สุด หนา้ปกรายงานวชิาการจะมี ๒ แผน่ ไดแ้ก่ ปก
นอก (กระดาษแขง็) และ ปกใน (กระดาษอ่อนปกติ) ซ่ึงใชข้อ้ความเดียวกนั โดยการเขียนปกรายงานวชิาการ
นั้นมีรูปแบบทัว่ไปเป็น ๓ ส่วน ดงัน้ี 
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๑. ช่ือเร่ืองรำยงำนวชิำกำร นกัเรียนสามารถเขียนช่ือเร่ืองรายงานกลางหนา้กระดาษ บรรทดัแรก  ให้
ใชห้วัขอ้ท่ีนกัเรียนศึกษาคน้ควา้ หรือ ช่ือเร่ืองท่ีนกัเรียนคน้ควา้เท่านั้น โดยไม่ตอ้งใชค้  าวา่ “รายงาน” 
“รายงานเร่ือง” “เร่ือง” 

๒. ช่ือผู้จัดท ำ  ใหน้กัเรียนลงช่ือผูจ้ดัท าโดยมีค าน าหนา้ช่ือเป็นค าเตม็ ไม่ใชอ้กัษรยอ่ พร้อมทั้งบอกชั้น 
และเลขท่ี ทั้งน้ีหากผูจ้ดัท ามีมากกวา่ ๑ คน ใหน้กัเรียนลงช่ือเรียงบรรทดัตามตวัอกัษรแรกของช่ือ หรือ ตาม
เลขท่ีในชั้นเรียน โดยไม่ตอ้งใส่หมายเลขล าดบัท่ีก ากบั  

๓. ทีม่ำของรำยงำน  ใหน้กัเรียนบอกท่ีมาของรายงานโดยใชรู้ปแบบ ประมาณ ๓ บรรทดัวา่  
 รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชา (รหัสวิชา และช่ือวิชาเตม็) 
 ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี (ตัวเลขช้ันปี) โรงเรียน (ช่ือโรงเรียนเตม็) 
 ภาคเรียนท่ี (ตัวเลขภาคเรียน)  ปีการศึกษา (ตัวเลขปีการศึกษา) 

 
  หมายเหตุ :  ภาพประกอบหน้าปกน้ัน  โดยหลกัการแล้ว นักเรียนต้องไม่ใส่ภาพลงในหน้าปก
รายงานวิชาการ แต่ การศึกษาในเบือ้งต้นนีนั้กเรียนสามารถใส่ภาพประกอบท่ีหน้าปกรายงานวิชาการได้ตามความเหมาะสม 
เช่น เลือกภาพท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หารายงาน ภาพท่ีเป็นใจความหลกัของเนือ้หารายงาน เป็นต้น 
 

ตัวอย่ำงหน้ำปกรำยงำนวชิำกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กำรละเล่นไทยภำคกลำง 

 

 

เด็กหญิงสมหวงั  น่าหยกิ  ม.๑/๘ เลขท่ี ๑ 

เด็กหญิงสมอวบ  กินประจ า ม.๑/๘ เลขท่ี ๑๑ 

เด็กชายสมเสมอ  สายสุด  ม.๑/๘ เลขท่ี ๒๑ 

 
 
 
 
 
 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวชิา ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนจอมสุรางคอ์ปุถมัภ ์

ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

เว้นระยะเพือ่เย็บเล่มประมาณ ๑-๒ น้ิว 
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ค ำน ำ 
 การเขียนค าน าในรายงานวชิาการ ใหน้กัเรียนกลางหนา้กระดาษตวัอกัษรใหญ่กวา่ปกติ ค าวา่ “ค า
น า” ในส่วนของเน้ือหา ค าน ารายงานวชิาการส่วนใหญ่จะบอกในเร่ืองของท่ีมารายงาน , จุดประสงคใ์นการ
จดัท า , ผลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ , ส่วนประกอบในเน้ือหารายงาน , ค านิยม (ขอบคุณ)ฯลฯ เป็นตน้ 
  ในส่วนของการลงทา้ยค าน า ใหบ้อกช่ือสกุล ไม่ตอ้งมีค าน าหนา้ช่ือ (เม่ือมีผูจ้ดัท าเพียงหน่ึงเดียว) 
หรือใหใ้ชค้  าวา่ “ผู้จัดท า , คณะผู้จัดท า” (เม่ือมีผูจ้ดัท ามากกวา่ ๑ คน) และปิดทา้ยดว้ยวนั เดือน ปี ท่ีจดัท า 

 
ตัวอย่ำงค ำน ำรำยงำนวชิำกำร 

  

ค ำน ำ 

 รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีใชป้ระกอบการเรียนวชิา ๓๖๑๓๒๒ การเขียนร้อยแกว้ (Prose Writing) จดัท า
ข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือฝึกการเขียนรายงานวชิาการท่ีถูกตอ้งตามรูปแบบ และหลกัการของการเขียนรายงาน
วชิาการอยา่งแทจ้ริง เร่ิมตั้งแต่ การเขียนหนา้ปกรายงาน ค าน า สารบญั เน้ือหา บรรณานุกรม ภาคผนวก ฯลฯ ท าใหไ้ด้
ฝึกการอา้งอิงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ การแทรกขอ้มูลท่ีน ามาอา้งอิงในเน้ือเร่ือง เช่น การอา้งแทรกระบบนามปี การ
เขียนเชิงอรรถ ประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ เป็นการฝึกฝนการใชภ้าษาเขียนแบบร้อยแกว้ในรายงานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
  รายละเอียด และเน้ือหาสาระของรายงานฉบบัน้ี เป็นเร่ืองของค าศพัท ์ในนิราศเร่ือง ภูเขาทอง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระพทุธศาสนา โดยในบางค านั้น ผูอ่้านอาจมีขอ้กงัขาวา่ “เป็นค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัพทุธศาสนาจริงหรือ” อาทิ ค า
ธรรมดาทัว่ไปท่ีใชพ้ดูกนั หรือค าท่ีไดส้มัผสัในชีวติประจ าวนั เช่น ค า “มนุษย”์ ในท่ีน้ีขออธิบายถึงหลกัการคดัเลือก
ค า วา่จะยดึตามหนงัสือ “พจนานุกรมพทุธศาสน”์ เป็นหลกัใหญ่ กล่าวคือค าศพัทค์  าใดท่ีมีปรากฏในพจนานุกรมน้ี 
พร้อมทั้งค  าอธิบาย จะจดัเป็นค าศพัทท์างพทุธศาสนาทั้งส้ิน 
 รายงานฉบบัน้ี เสร็จส้ินสมบูรณ์ข้ึนได ้ ดว้ยความช่วยเหลือ ในการตรวจสอบ  และ แกไ้ข จากอาจารยว์ภิา
วรรณ      อยูเ่ยน็  ขา้พเจา้จึงขอขอบคุณท่านไว ้ ณ ท่ีน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน
เก่ียวกบัการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองการท ารายงานวชิาการ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

นางสาวกนกพร   ศรวฒันะ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓ 
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สำรบัญ 
 การเขียนสารบญัในรายงานวิชาการ ใหน้กัเรียนกลางหนา้กระดาษตวัอกัษรใหญ่กวา่ปกติ ค าวา่ 
“สารบัญ” ดา้นซา้ยของหนา้สารบญัเป็นหวัขอ้ต่างๆ ในรายงาน ดา้นขวา เป็นเลขหนา้  
 ในส่วนของค าน าให้นกัเรียนเขียนลงไปในสารบญัแต่ไม่ตอ้งนบัหนา้ 
 การนบัหนา้ในสารบญั ใหน้กัเรียนใชห้วัขอ้เป็นหลกั คือเรียงหวัขอ้ใหค้รบ บางหวัขอ้อาจอยูใ่นหนา้
เดียวกนั ก็สามารถใชเ้ลขหนา้ซ ้ าได ้หา้มละหวัขอ้ 
 การใส่หวัขอ้ในหนา้สารบญั หากเป็นหวัขอ้ส าคญั (หวัขอ้ใหญ่อยูก่ลางหนา้กระดาษ) ใหชิ้ดริมซา้ย 
หากเป็นหวัขอ้ยอ่ย ใหย้อ่หนา้จากหวัขอ้ใหญ่มา ๑ ยอ่หนา้ ดงัตวัอยา่ง 
 

ตัวอย่ำงสำรบัญรำยงำนวชิำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรอ้ำงองิและบรรณำนุกรม 
  การอา้งอิง  คือ  การระบุแหล่งท่ีมาหรือวธีิการไดม้าของขอ้มูลในการเขียนรายงานวชิาการ น าเสนอ
ไวใ้นส่วนของเน้ือหาเพื่อแสดงการรับรู้ในลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น  ซ่ึงนอกจากแสดงมารยาทท่ีดีและพึงกระท าแลว้  
ยงัช่วยใหผู้อ่้านทราบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  สามารถตรวจสอบหลกัฐานเดิม  หรือคน้ควา้เพิ่มเติมได ้  การ
อา้งอิงควรใชใ้นโอกาสต่อไปน้ี 

๑. ขอ้ความนั้นคดัลอกมาจากผลงานของผูอ่ื้น 
๒. ขอ้มูลหรือขอ้ความนั้นเป็นขอ้เท็จจริงท่ีอาจเปล่ียนแปลงได ้ หรือขอ้มูลอาจไม่ตรงกนัทุกแห่ง  เช่น  

ตวัเลข  สถิติ  หลกัฐานประกอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

สำรบัญ 

ค ำน ำ 
สำรบญั 

วิเครำะห์ค ำศพัท์ส ำนวนพทุธศำสนำในนิรำศภเูขำทอง-----------------------------------  ๑ 

 ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวรรณคดีนิรำศ --------------------------------------------  ๑ 

พทุธศำสนำท่ีเก่ียวข้องกบัวรรณคดีนิรำศ ----------------------------------------------  ๒ 

 อิทธิพลของพทุธศำสนำตอ่ควำมเช่ือของไทย ------------------------------------  ๒ 

 อิทธิพลของพทุธศำสนำตอ่กำรใช้ศพัท์ในนิรำศ ----------------------------------  ๓ 

คณุคำ่และลกัษณะกำรใช้ค ำศพัท์พทุธศำสนำในนิรำศภเูขำทอง --------------------------  ๕ 

 คณุคำ่ทำงสนุทรียภำพ ------------------------------------------------------  ๕ 

บรรณำนกุรม ---------------------------------------------------------------------  ๑๖ 

ภำคผนวก 

 ประวตัิผู้แตง่โดยสงัเขป ------------------------------------------------------  ๑๗ 

เว้นระยะเพือ่เย็บเล่มประมาณ ๑-๒ น้ิว 

เลขหน้ำตรงกนั 
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๓. ขอ้ความนั้นแสดงแนวคิดหรือทศันคติเฉพาะของผูใ้ดผูห้น่ึงไม่ใช่หลกัการหรือทฤษฎีซ่ึงเป็นท่ีรู้
กนัโดยทัว่ไป 

๔. ขอ้ความท่ีอา้งอิงถึงผลงานการศึกษาคน้ควา้ของผูอ่ื้น 
กำรอ้ำงองิทีนิ่ยมกันมี  ๒  วธีิ 

ก. การอา้งอิงแบบเชิงอรรถ 
ข. การอา้งอิงแบบแทรกปนในเน้ือหาระบบนาม – ปี 

กำรอ้ำงองิแบบเชิงอรรถ 
  เชิงอรรถ  คือ ขอ้ความท่ีลงไวส่้วนทา้ยของหนา้หรือทา้ยบทโดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัท า
ต่างกนั  ๓  ลกัษณะ ดงัน้ี 

๑. เชิงอรรถอ้ำงองิ  คือ  เชิงอรรถบอกท่ีมาของขอ้มูลหรือขอ้ความ  ซ่ึงมีรูปแบบการลงรายการและการ
จดัพิมพท่ี์ยุง่ยาก  ณ ท่ีน้ีจึงให้ใชก้ารอ้างอิงแบบแทรกปนในเน้ือหาระบบนาม – ปี   

๒. เชิงอรรถขยำยควำม  ใชเ้พื่ออธิบายรายละเอียดของค าหรือขอ้ความเพิ่มเติม 
๓. เชิงอรรถโยง  ใชเ้พื่อเช่ือมโยงเน้ือหา  บางตอนใหผู้อ่้านเขา้ใจต่อเน่ืองหรือชดัเจนข้ึน 

หลกัเกณฑ์ในกำรเขยีนเชิงอรรถ 
๑. เชิงอรรถจะอยูส่่วนทา้ยของหนา้หรือทา้ยบท 
๒. ก่อนจะลงรายการเชิงอรรถในแต่ละหนา้  ตอ้งขีดเส้นคัน่  ส่วนเน้ือหากบัเชิงอรรถยาวประมาณ  ๒  น้ิว 
๓. ขอ้ความในเชิงอรรถใหเ้ร่ิมตรงกบัการยอ่หนา้ 
๔. การเรียงล าดบัรายการเชิงอรรถใหน้บัหน่ึงใหม่เม่ือข้ึนหนา้ใหม่ เชิงอรรถในแต่ละหนา้ตอ้งลงรายการให้

จบและครบถว้นในหนา้นั้น  ผูพ้ิมพจึ์งตอ้งกะเน้ือท่ีส าหรับการพิมพ ์ เชิงอรรถในแต่ละหนา้ใหเ้พียงพอ 
๕. หมายเลขก ากบัขอ้ความท่ีตอ้งการท าเชิงอรรถ  ใหพ้ิมพสู์งกวา่ขอ้ความปกติเล็กนอ้ย 

 
ตัวอย่ำงเชิงอรรถขยำยควำม 
 
 
 
 
 
 
 

 Chulalinet๑  ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ถึงสารสนเทศไดส้มบูรณ์มากข้ึน  สะดวกรวดเร็วข้ึน  ประหยดังบประมาณใน

การจดัทรัพยากรสารสนเทศ  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานหลายประการ  เช่น    ลดภาระในงานวเิคราะห์สารนิเทศ  การ

คน้หนงัสือ  เอกสาร  วารสาร  หรือขอ้มูลจากแหล่งสารนิเทศอ่ืน ๆ ท าไดส้ะดวกมากข้ึน 

  

 ๑Chulalinet คือ เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัปัจจุบนัไดเ้ช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต 
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ตัวอย่ำงเชิงอรรถโยง 

 

บรรณำนุกรม 
 บรรณานุกรม (Bibliography)  คือ รายการเอกสารหรือแหล่งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้
เพื่อการเขียนรายงานวชิาการ บรรณานุกรม แสดงถึงความกวา้งขวาง ลึกซ้ึง ความทนัสมยัของแหล่งขอ้มูล เป็น
ส่วนส าคญัท่ีแสดงถึงความน่าเช่ือถือของผลการศึกษาคน้ควา้ รวมทั้งการรับรองและใหเ้กียรติแก่เจา้ของ
ลิขสิทธ์ิผลงานท่ีผูเ้ขียนน ามาศึกษาเพื่อการเขียนรายงานวิชาการ 
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในกำรพมิพ์บรรณำนุกรม 
  ๑. ต าแหน่งของบรรณานุกรม  จะอยูท่า้ยเล่มต่อจากเน้ือเร่ือง และก่อนภาคผนวก 
  ๒. พิมพค์  าวา่บรรณานุกรมกลางหนา้กระดาษ ห่างจากขอบบนประมาณ ๒ น้ิว 
  ๓. เร่ิมขอ้ความในบรรณานุกรมแต่ละรายการชิดขอบซา้ยมือ  ถา้ไม่จบขอ้ความในบรรทดัเดียว ให้
พิมพข์อ้ความท่ีเหลือบรรทดัถดัมาในระยะท่ี ๙ 
  ๔. การอา้งอิงงานเขียนของบุคคลซ ้ าใหขี้ดเส้น ๘ ช่วงตวัอกัษร แทนนามบุคคลและ ๔ ช่วง
ตวัอกัษรแทนช่ือหน่วยงาน 
  ๕. การเรียงล าดบัรายการในบรรณานุกรม ใหเ้รียงตามล าดบัอกัษรตวัแรกท่ีปรากฏ โดยแยก
เอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และใชก้ฎเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 

๕.๑ ขอ้ความท่ีข้ึนตน้ดว้ย article ใหเ้รียงล าดบัดว้ยอกัษรของค าถดัมา 
๕.๒ รายการบรรณานุกรมท่ีมีช่ือผูแ้ต่งคนแรกเหมือนกนัใหย้ดึหลกัดงัน้ี 

 เรียงรายการท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียวไวก่้อนงานท่ีมีผูแ้ต่งหลายคน 
 รายการท่ีมีผูแ้ต่งคนแรกเหมือนกนั ใหเ้รียงล าดบัอกัษรของผูแ้ต่งคนต่อมา 
 รายการท่ีมีผูแ้ต่งซ ้ ากนัทั้งหมด  ให้เรียงตามล าดบัอกัษรปีพิมพจ์ากนอ้ยไปหามาก 
 ถา้ปีท่ีพิมพซ์ ้ ากนัใหใ้ส่อกัษร ก ข  ค  หรือ  a  b  c  ก ากบัไวท้า้ยปีท่ีพิมพ ์

  ๖. การเวน้ระยะหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนมีดงัน้ี 
 หลงัเคร่ืองหมายมหพัภาค      ( . )     เวน้   ๒   ระยะ 
 หลงัเคร่ืองหมายจุลภาค          ( , )     เวน้   ๑    ระยะ 
 หลงัเคร่ืองหมายอฒัภาค         ( ; )     เวน้   ๑    ระยะ 
 หลงัเคร่ืองหมายทวภิาค          ( : )     เวน้   ๑    ระยะ 

 

 ในสถาบนับริการสารนิเทศ  มีวสัดุสารนิเทศส าหรับการให้บริการจ านวนมากและมีความหลากหลายทั้งเน้ือหา

สาระและลกัษณะรูปแบบ  ถึงแมว้า่วสัดุสารนิเทศเหล่าน้ีจะไดรั้บการจดัเก็บอยา่งมีระบบ๑  ท่ีดีแลว้ก็ตาม  การจะเขา้ถึงสารนิเทศ

ของผูใ้ช ้ สถาบนับริการสารนิเทศตอ้งจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ซ่ึงจดัไดห้ลายรูปแบบ… 

 ๑ดูรายละเอียดไดจ้ากเร่ืองระบบการจดัเก็บสารนิเทศ  
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หลกัเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
๑. ผู้แต่ง 
 ๑.๑ ผูแ้ต่งคนไทย ใส่ช่ือและนามสกุลโดยไม่ตอ้งใส่ค าน าหนา้ช่ือหรือต าแหน่งทางวชิาการยกเวน้
ฐานนัดรศกัด์ิหรือบรรดาศกัด์ิ  โดยให้น าฐานนัดรศกัด์ิหรือบรรดาศกัด์ิไปไวท้า้ยช่ือคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค  เช่น 

o เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง 
o คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว. 
o อนุมานราชธน, พระยา 
o สุพตัรา  มาศดิตถ์, คุณหญิง 

 ๑.๒ ถา้ผูแ้ต่งเป็นชาวต่างประเทศ ใหล้งช่ือสกุล แลว้ตามดว้ยช่ือตน้และช่ือกลาง  คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค เช่น      

o Buck, Pearl S. 
o เคเนด้ี, จอห์น เอฟ. 

 ๑.๓ พระสงฆใ์หล้งสมณศกัด์ิตามเดิม เช่น 
o พระธรรมโกศาจารย ์ (ปัญญานนัทภิกขุ) 

 ๑.๔ ผูร้วบรวมหรือบรรณาธิการ  ให้ระบุฐานะไวท้า้ยช่ือ  โดยใส่เคร่ืองหมายจุลภาคคัน่  เช่น 
o ชุติมา  สัจจานนัท,์  บรรณาธิการ 

 ๑.๕ ผูแ้ต่งจ านวนไม่เกิน ๖ คน ลงช่ือผูแ้ต่งทุกคน ในบรรณานุกรมภาษาไทยคัน่ระหวา่งช่ือผูแ้ต่งดว้ย
เคร่ืองหมาย จุลภาค ใส่ค าวา่ “และ” หนา้ช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย ในบรรณานุกรมภาษาองักฤษคัน่ระหวา่งช่ือผู ้
แต่งดว้ยเคร่ืองหมาย  ; ใส่ค าวา่  “and”   หนา้ช่ือผูแ้ต่งคนสุดทา้ย   เช่น 

o ไกรลาส  สุทธิเกิด, เปรมวลัย ์ วาริธร,  สุนทรี  ศุภวงศ ์และสุภาพร  ดุษฎีพฤฒิพนัธ์. 
o Uchiyama, Takuaki ; Hachiga, Toru ; Nagakura, Megani ; Hayashi, kimiko and   

                   Harada,Mika,eds. 
 ๑.๖ ผูแ้ต่งจ านวนเกิน ๖ คน  ให้ลงช่ือผูแ้ต่งคนท่ีหน่ึงตามดว้ยค าวา่ และคนอ่ืน ๆ ส าหรับภาษาไทย 
และ et al. หรือ and others ส าหรับภาษาองักฤษ เช่น 

o สมภพ  จนัทรประภา และคนอ่ืน ๆ 
o Kent, Allen et.al. 

 ๑.๗ ผูแ้ต่งท่ีใชน้ามแฝง ถา้ทราบนามจริงใส่นามจริงในวงเล็บหลงันามแฝง ถา้ไม่ทราบนามจริงใส่ 
(นามแฝง) ไวห้ลงัช่ือ เช่น     

o สารประเสริฐ, พระ (ตรี นาคะประทีป) 
o ดวงเดือน  (นามแฝง) 

 ๑.๘ ผูแ้ต่งเป็นสถาบนั  ใหล้งช่ือสถาบนันั้น ๆ   โดยระวงัไมใ่หเ้กิดความสบัสนระหวา่งสถาบนัท่ีอา้งถึงกบั
สถาบนัอ่ืน ดงันั้น ถา้เป็นหน่วยงานของรัฐบาล อยา่งนอ้ยตอ้งอา้งถึงระดบักรม  หรือเทียบเท่า  ซ่ึงสถาบนัท่ีมี
ค าน าหนา้ซ ้ า  เช่น  กระทรวง กรม ใหก้ลบัค าเหล่าน้ีไปไวท้า้ยช่ือ  คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค  ยกเวน้กรณีท่ี
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ขอ้ความดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของช่ือหน่วยงาน  เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับหน่วยงานท่ีมีหน่วยงาน
ยอ่ยใหเ้รียงล าดบัจากหน่วยงานใหญ่ไปหาหน่วยงานยอ่ย  เช่น     

o การฝึกหดัครู, กรม. หน่วยศึกษานิเทศก.์ 
o สงขลา, สถาบนัราชภฏั. คณะครุศาสตร์. ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน. 
o สุโขทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั 

 ๑.๙ หนงัสือแปล หนงัสือแปลจากต่างประเทศ เป็นภาษาไทย ลงรายการเหมือนหนงัสือทัว่ไป แต่
รายการผูแ้ต่งจะใส่ช่ือผูเ้ขียนภาษาเดิม ส่วนช่ือผูแ้ปลใส่ไวห้ลงัรายการช่ือเร่ืองเดิม  ถา้ไม่ทราบช่ือเร่ืองเดิมใส่
ไวห้ลงัช่ือเร่ืองภาษาไทย    ช่ือผูแ้ต่งเดิมถา้ไม่มีใส่ช่ือผูแ้ปลแทน    เช่น 

o ไดมอนด์, ซูซาน. ๒๕๓๖. เทคนิคกำรจัดระบบเอกสำร แปลจาก Records management:  
o A practical  guide โดย ประภาวดี  สืบสนธ์ิ.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
o เดวส์ี, เอริค และเดวส์ี, แบร่ี.  ๒๕๓๗.  กำรตลำดสัมฤทธิผลใน ๑ สัปดำห์ แปลโดย จ าลอง 

อนนัตอมัพร.  กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่. 
o นภดล  เวชสวสัด์ิ (ผูแ้ปล)  ๒๕๓๙.  เส้นทำงสู่อนำคต แปลจาก The road ahead.  

กรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์พร้ินต้ิง. 
 ๑.๑๐ หนงัสือท่ีไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ผูร้วบรวม หรือบรรณาธิการ ใส่ช่ือหนงัสือแทนในรายการผูแ้ต่ง 
๒. ปีทีพ่มิพ์  ใส่เฉพาะเลขของปีโดยไม่ตอ้งระบุค าวา่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ถา้ไม่ปรากฏปีท่ีพมิพ ์ ใส่ค าวา่ (ม.ป.ป.)  หรือ 
(n.d.) 
๓. ช่ือเร่ือง  (title) ช่ือหนงัสือใชต้ามท่ีปรากฏท่ีปกในของหนงัสือ  โดยพิมพต์วัหนาหรือขีดเส้นใต ้ หนงัสือท่ี
มีช่ือรอง  (sub-title)  หรือค าอธิบายช่ือเร่ือง  ใส่ช่ือรองหรือค าอธิบายช่ือเร่ืองไวห้ลงัเคร่ืองหมาย : (ทวภิาค) 
แต่ถา้มีช่ือภาษาต่างประเทศก ากบัใส่เฉพาะช่ือเร่ืองภาษาไทย ช่ือหนงัสือภาษาองักฤษใหข้ึ้นตน้ดว้ยอกัษรตวั
ใหญ่เฉพาะตวัแรกของช่ือเร่ืองและอกัษรตวัแรกของช่ือรอง (ถา้มี) และช่ือเฉพาะ  เช่น 

o รำงวลัวรรณกรรม : ประวตัิและรำยช่ือหนังสือชนะกำรประกวด (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๕๒๙) 
o English for business: Marketing 
o Interpreting Bangkok: The urban question in Thai studies 

๔. จ ำนวนเล่ม  ใส่เฉพาะหนงัสือท่ีมีหลายเล่มจบ  โดยใส่จ านวนเล่มทั้งหมดหรือเฉพาะเล่มท่ีใชค้น้ควา้ เช่น 
o ๒  เล่ม. 
o ๒  vols. 

o เล่ม  ๕. 
o vol. ๕. 

๕. คร้ังทีพ่มิพ์ (edition) ใส่คร้ังท่ีพิมพข์องหนงัสือท่ีพิมพต์ั้งแต่คร้ังท่ี ๒ เป็นตน้ไป  เช่น 
o พิมพค์ร้ังท่ี ๒. ๒ nd ed. 
o พิมพค์ร้ังท่ี ๓. ๓ rd ed. 
o ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม. rev. ed. 
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ผูแ้ต่ง. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือหนังสือ. จ านวนเล่ม.(ถา้มี) คร้ังท่ีพิมพ.์(ถา้มี) ช่ือชุดหรือล าดบัท่ีของเอกสาร.(ถา้มี) 
 สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 

๖. ช่ือชุดหนังสือ (series) ช่ือชุดหรือล าดบัท่ีของเอกสาร ถา้มีขอ้ความเด่นชดัและมีความส าคญัใส่ช่ือชุด
หรือล าดบัท่ีของเอกสารดว้ย เช่น 

o เอกสารการนิเทศการศึกษา ฉบบัท่ี ๒๓๐ 
o หนงัสือชุดห้องสมุด อนัดบัท่ี ๖ 

๗.  สถำนทีพ่มิพ์  (place)  ใส่ช่ือเมืองซ่ึงเป็นท่ีตั้งของส านกัพิมพต์ามท่ีปรากฏ ถา้มีหลายเมืองใหใ้ชช่ื้อแรก  
ถา้ไม่ปรากฏช่ือเมืองใส่ (ม.ป.ท.)  หรือ (n.p.) แทน ถา้ช่ือเมืองมีช่ือซ ้ ากนัหลายเมืองใหร้ะบุช่ือรัฐหรือช่ือ
ประเทศก ากบั  ช่ือรัฐในสหรัฐอเมริกาใหใ้ชอ้กัษรยอ่ตามท่ีกรมไปรษณียโ์ทรเลขสหรัฐอเมริกาก าหนด  เช่น  

o กรุงเทพมหานคร 
o New York 

o Berkley, Calif. 
o Englewood Cliffs, N J. 

๘.  ส ำนักพมิพ์  (publisher)  ใส่ตามท่ีปรากฏในหนา้ปกใน ถา้ไม่มีช่ือส านกัพิมพป์รากฏใส่ช่ือโรงพิมพแ์ทน 
ถา้เป็นส่ิงพิมพรั์ฐบาลใชช่ื้อหน่วยราชการหรือสถาบนัท่ีจดัพิมพใ์นรายการส านกัพิมพ ์ ค าท่ีประกอบกบัช่ือ
ส านกัพิมพ ์ เช่น บริษทั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั Incorporation, Inc., Limited, Ltd. ใหต้ดัออก เช่น บริษทั
ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั ใชว้า่ ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช ถา้ไม่ปรากฏทั้งช่ือส านกัพิมพ ์หรือโรง
พิมพ ์ ใชว้า่ (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.) ถา้ไม่ปรากฏทั้งสถานท่ีพิมพ ์ และส านกัพิมพใ์ส่ ม.ป.ท. รวมกนัเพียงคร้ัง
เดียว 
๙.  หนังสือพมิพ์ในโอกำสพเิศษ เช่น หนงัสืองานศพ หนงัสือพิมพเ์ป็นท่ีระลึกในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น 
ทอดกฐิน ครบรอบวนัสถาปนา เขียนบรรณานุกรมเหมือนหนงัสือธรรมดา แต่เพิ่มรายละเอียดของหนงัสือ
ไวใ้นวงเล็บเป็นรายการสุดทา้ย เช่น 

นราธิปประพนัธ์พงศ,์ กรมพระ. ๒๕๒๙.  บทละครเร่ืองพระลอ.  กรุงเทพมหานคร:  
                   การพิมพพ์ระนคร. (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.ม.ร.ว. 

     อุตตมากร  วรวรรณ ณ วดัเทพศิรินทราวาส  ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๗). 

รูปแบบพร้อมตัวอย่ำงบรรณำนุกรมและกำรอ้ำงองิในเนือ้หำ 
๑. หนังสือ  รวมถึงเอกสำรทำงวิชำกำรทีม่ีกำรจัดท ำเป็นรูปเล่มหนังสือ  เช่น  รายงานการวิจยั รายงาน
ประจ าปี ฯลฯ 
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๒. หนังสือแปล 
 
 
 

กำรพมิพ์รำยงำนวชิำกำร 
๑. กระดำษทีใ่ช้ในกำรพมิพ์รำยงำนวชิำกำร ใชก้ระดาษ ๘๐ แกรม ขนาด A๔ สีขาว ไม่มีเส้น 
๒. ระบบกำรพมิพ์และขนำดตัวอกัษร 

๒.๑ พิมพด์ว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
๒.๒ พิมพห์นา้เดียว อกัษรท่ีพิมพ ์เป็นสีด า  และใชต้วัพิพมแ์บบเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม 
๒.๓ ขนาดตวัอกัษร 

 ๒๒  พอยต ์ ตวัหนา  ส าหรับช่ือบท 
 ๒๐  พอยต ์ ตวัหนา  ส าหรับบทท่ี 
 ๑๘  พอยต ์ ตวัหนา  ส าหรับหวัขอ้ส าคญั 
 ๑๖  พอยต ์ ตวัหนา  ส าหรับหวัขอ้ยอ่ย 

๓. กำรเว้นว่ำงขอบกระดำษ 
  ๓.๑ ขอบบนเวน้ไว ้ ๑.๕  น้ิว  ขอบล่างเวน้ไว ้ ๑  น้ิว 
  ๓.๒ ดา้นขวา เวน้ ๑ น้ิว  ดา้นซา้ยเวน้ ๑.๕ น้ิว 
๔. กำรเว้นระยะระหว่ำงบรรทดั เวน้ ๑ ช่วงบรรทดัพิมพเ์ด่ียว 
๕. กำรย่อหน้ำ  ใหเ้วน้ระยะ ๘ ช่วงตวัอกัษรแลว้เร่ิมพิมพต์วัอกัษรท่ี ๙ 
๖. กำรล ำดับหน้ำและกำรพมิพ์เลขหน้ำ 

 ปกใน  ใบรองปก ไม่ตอ้งพิมพเ์ลขหนา้ 
 การนบัหนา้ ให้นบัตั้งแต่บทท่ี ๑ เป็นตน้ไป  โดยเร่ิมหนา้แรกท่ีดา้นขวา และพิมพเ์ลขหนา้  โดย

ใชเ้ลขอารบิค ๑, ๒, ๓, ๔,  …ตามล าดบั 
 เลขหนา้หรืออกัษรประจ าหนา้  ใหพ้ิมพด์า้นบนกลางหนา้กระดาษ ห่างจากขอบบน ๑  น้ิว   
 หนา้วา่งระหวา่งเน้ือความไม่ตอ้งพิมพเ์ลขหนา้  แต่นบัเลขหนา้ดว้ย 

 

ผูแ้ต่ง.  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือเร่ือง แปลจาก ช่ือเร่ืองเดิม โดย ผูแ้ปล.  สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 


