
ภาษามีความงามไดเ้พราะภาษาประกอบดว้ยถอ้ยค า ถอ้ยค าเหล่าน้ี
คือเสียงท่ีมีความหมายนัน่เอง หากเราสรรถอ้ยค าท่ีมีเสียงไพเราะ 
มีความหมายดีเด่น ใหภ้าพชดัเจน และเรียบเรียงใหถู้กตอ้งตาม
หลกัเกณฑแ์ละความนิยมของภาษา โดยอาศยัศิลปะการประพนัธ์
เขา้ช่วย  กจ็ะก่อใหเ้กิดความงามในภาษาข้ึนมาได ้
 

ความงามของภาษา 



1. การเลือกค าท่ีมีความหมายเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองและฐานะของบุคคลในเร่ือง  
เช่น  เร่ืองท่ีเป็นนิทาน นิราศ อาศิรวาท ยอ่มตอ้งใชค้  าต่างๆ กนัไปใหเ้หมาะสม 
2. การเลือกค าโดยเพง่เลง็เสียงของค า ใชศิ้ลปะการประพนัธ์ ดงัน้ี 
     สัทพจน์  หรือการใชค้  าเลียนเสียงธรรมชาติและเสียงต่างๆ เช่น 
 ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง  เรียมครวญ 
          ห่ึงห่ึงใช่ลมหวน  พี่ให ้
     การเล่นค า  คือ  การใชค้  าพอ้งเสียงหรือค าท่ีมีเสียงเหมือนกนั มีรูปเหมือนหรือ
ต่างกนักไ็ด ้แต่จะตอ้งมีความหมายต่างๆ กนัไป มาเรียบเรียงเขา้ดว้ยกนั เช่น 
 เบญจวรรณจบัวลัยช์าลี เหมือนวนัพี่จากสามสุดามา 
* การเล่นค าน้ีค  านึงถึงความไพเราะทางเสียงเป็นส าคญั บางคร้ังจึงอาจขาดความ
สมจริง เช่น  
 นางนวลจบันางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา 
จากพรากจบัจากจ านรรจา  เหมือนวนัท่ีจากนางสการะวาตี  

การสรรค า 



     การซ ้าค า คือ การใชค้  าซ ้ าเพ่ือใหเ้กิดเสียงไพเราะ และไดน้ ้าหนกัของความหมาย เช่น  
 เร่ือยเร่ือยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู่ 
 ทั้งหนาวลมหนาวพรมน ้าคา้งพราว ไหนจะหนาวซากผาศิลาเยน็ 
     การซ ้าค าเล่นค า คือ การใชค้  าซ ้ าและเล่นค ากนัดว้ย เช่น 
 รอนรอนสุริยะโอ ้  อสัดง 
เร่ือยเร่ือยลบัเมรุลง   ค ่าแลว้ 
รอนรอนจิตจ านง   นุชพ่ี เพียงแม่ 
เร่ือยเร่ือยเรียมคอยแกว้  คลบัคลา้ยเรียมเหลียว 
     อพัภาส คือ ค  าซ ้ าชนิดหน่ึง เช่น วะวบั ระร่ืน การใชอ้พัภาสจะท าใหไ้ดเ้สียงท่ีมีจงัหวะ
ไพเราะ 
      การเล่นเสียงสัมผสั มีทั้งสัมผสัสระและสัมผสัอกัษร 
     การเล่นเสียงวรรณยุกต์ คือ การไล่เสียงวรรณยกุต ์ก่อใหเ้กิดเสียงดนตรีท่ีไพเราะ เช่น 
 ธรณีน่ีน้ี   เป็นพยาน 
 เมืองช่ือกาญจนบุรี  วา่งวา้ง 
 จะจบัจองจ่องจอ้งส่ิงใดนั้น ดูส าคญัคัน่คั้นอยา่งนัฉงน 



การเรียบเรียงถ้อยค า 
1. การเรียบเรียงถ้อยค าเเบบร้อยเเก้ว 
    1.1. การเรียงค าหลกัเเละค าขยาย  ในภาษาไทยตามปกติค าขยายจะไว้ข้างหลงัค าหลกั  
           เช่น  สงูอาย ุ ล า้สมยั 

                     1.2. การเรียงค าสบัท่ีให้ความหมายเปลี่ยนไป  ในภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปของค า 
                           เม่ือเข้า  ประโยค  การเรียงค าสบัท่ีกนัจงึท าให้ความหมายเปลี่ยนไปได้ เช่น 
  เขาเอาไปไม่ได้หรอก  เขาไปเอาไม่ได้หรอก 
  เขาไม่ได้เอาไปหรอก  เขาไม่ได้ไปเอาหรอก 

     1.3. การเว้นวรรคท าให้ความหมายต่างกนั เช่น 
            “ยานีกิ้นแล้วแข็ง  แรงไม่มี  โรคภยัเบียดเบียน” จะมีความหมายตา่งกบั 
            “ยานีกิ้นแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภยัเบียดเบียน” 
      1.4. การเรียบเรียงค าให้ได้ดลุของเสียงเเละความหมาย  มี  2  ลกัษณะ  คือ 

     1.   การใช้โครงสร้างประโยคเหมือนกนั  จ านวนค าเท่าเทียมกนั  ซ า้ค าบางค าเเละ 
          มีความหมายเท่าเทียมกนั 
     2 .  การใช้ค าท่ีเข้าคูก่นั  จะให้เกิดดลุของเสียงเเละความหมาย  ได้ประโยคท่ีกระชบั 
          เเละสื่อความหมายได้ดี 



2. การเรียบเรียงถ้อยค าเเบบร้อยกรอง 
1.1. การใช้ถ้อยค าท่ีท าให้ผู้อา่นนกึภาพได้ตามจินตนาการของกวี 
       เช่น สนุทรภู่ให้ภาพพระเจดีย์ภเูขาทองที่เก่าแก่วา่ 
 ท่ีองค์ฐานรานร้าวถงึเก้าแฉก    เผยอแยกยอดทรุดก็หลดุหกั   

              1.2. การใช้ถ้อยค าท่ีมีเสียงเเละจงัหวะดจุเสียงดนตรี เช่น การเลน่เสียง 
                     วรรณยกุต์ การเลียนเสียงธรรมชาติและการแตง่เป็นกลบท เช่น 
  ค าร้อนข้อนแรงแข่งรู้ เพ่ือนหผูู้หาญพาลหา 
              1.3. เสนอสารท่ีให้ความคิดอนัลกึซึง้ เช่น 
  พฤษภกาสร  อีกกญุชรอนัปลดปลง 
         โททนต์เสน่งคง  ส าคญัหมายในกายมี 
              1.4. ใช้ถ้อยค าท่ีก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เช่น 
         ฟ้าขาดฝนแผน่ดินแยกแตกระแหง     จ าจากแหลง่จากแมไ่ปไกลห่างเหิน 
         เหงาและหิวซ า้โรคภยัได้เผชิญ       ผู้คนเมินมองต ่า…กรรมกร 



แบบฝึกหัด 
1. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการเรียงค าขยายไวห้นา้ค าหลกั 
     ก. แสนรู้  ค. ดอกไมส้วย 
     ข. วิง่เร็ว  ง. คนเก่ง 



        2. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่เป็นสทัพจน ์
     ก. รอนรอนสุริยะโอ ้                        อสัดง 
     ข. ธรณีน่ีน้ี                                        เป็นพยาน 
     ค. ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง                       เรียมครวญ 
     ง. ขอ้ ก.และ ข. 



          3. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการใชค้  าซ ้ าเล่นค า 
     ก. รอนรอนสุริยะโอ ้                        อสัดง 
     ข. ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง                       เรียมครวญ 
     ค. ธรณีน่ีน้ี                                        เป็นพยาน          
     ง. ยะแยม้พิมพใ์จใหว้าบหวาม          วะวาววบัตางามทรามสงวน 
 



         4. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการเล่นเสียงวรรณยกุต ์
     ก. รอนรอนสุริยะโอ ้                        อสัดง 
     ข. ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง                       เรียมครวญ 
     ค. ธรณีน่ีน้ี                                        เป็นพยาน          
     ง. ยะแยม้พิมพใ์จใหว้าบหวาม          วะวาววบัตางามทรามสงวน 
 



     5. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการใชอ้พัภาส 
     ก. รอนรอนสุริยะโอ ้                        อสัดง 
     ข. ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง                       เรียมครวญ 
     ค. ธรณีน่ีน้ี                                        เป็นพยาน          
     ง. ยะแยม้พิมพใ์จใหว้าบหวาม          วะวาววบัตางามทรามสงวน 
 



6. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นการใชถ้อ้ยค าท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์สะเทือนใจ 
     ก. นางนวลจบันางนวลนอน                  เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตหรา 
     ข. นรชาติวางวาย                                   มลายส้ินทั้งอินทรีย ์
     ค. เหงาและหิวซ ้าโรคภยัไดเ้ผชิญ          ผูค้นเมินมองต ่า…กรรมกร 
     ง. ทั้งหนาวลมหนาวพรมน ้าคา้งพราว    ไหนจะหนาวซากผาศิลาเยน็ 



7. การเวน้วรรคตอนในขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุด 
    ก. ในกรณีท่ีไม่มีเงินผอ่นต่อ / ท่านจะคืนสินคา้เม่ือใดกไ็ด ้/ แต่ /  
         ท่านจะไม่ไดเ้งินท่ีผอ่นช าระไปแลว้คืนเลย 
    ข. ในกรณีท่ีไม่มีเงินผอ่นต่อ / ท่านจะคืนสินคา้เม่ือใดกไ็ด ้/ แต่ 
         ท่าน / จะไม่ไดเ้งินท่ีผอ่นช าระไปแลว้คืนเลย 
    ค. ในกรณีท่ีไม่มีเงินผอ่นต่อ / ท่านจะคืนสินคา้เม่ือใดกไ็ด ้/ แต่   
         ท่านจะไม่ไดเ้งินท่ีผอ่นช าระไปแลว้คืนเลย 
    ง. ในกรณีท่ีไม่มีเงินผอ่นต่อท่าน / จะคืนสินคา้เม่ือใดกไ็ด ้/ แต่ /  
         ท่านจะไม่ไดเ้งินท่ีผอ่นช าระไปแลว้คืนเลย 
 



8. ขอ้ใดเวน้วรรคไดถู้กตอ้ง 
     ก. หนา้หนงัสือพิมพ ์/ เป็นเสมือนขนุคลงัแห่งทรัพยสิ์นทางภาษา / ท่ีใชไ้ม่ 
          รู้หมด / ท่ีควรชมนั้นกมี็มาก / และท่ีควรตินั้นกมี็มิใช่นอ้ย 
    ข. หนา้หนงัสือพิมพเ์ป็นเสมือนขนุคลงัแห่งทรัพยสิ์นทางภาษา / ท่ีใชไ้ม่รู้ 
        หมด /  ท่ีควรชมนั้นกมี็มาก / และ / ท่ีควรตินั้น / กมี็มิใช่นอ้ย 
     ค. หนา้หนงัสือพิมพเ์ป็นเสมือนขนุคลงัแห่งทรัพยสิ์นทางภาษาท่ีใชไ้ม่รู้หมด 
           / ท่ีควรชมนั้นกมี็มาก / และท่ีควรตินั้นกมี็มิใช่นอ้ย 
     ง. หนา้หนงัสือพิมพเ์ป็นเสมือนขนุคลงั / แห่งทรัพยสิ์นทางภาษาท่ีใช ้
         ไม่รู้หมด / ท่ีควรชมนั้น / กมี็มาก / และ / ท่ีควรตินั้น / กมี็มิใช่นอ้ย 
 
 



9. ขอ้ใดเวน้วรรคไดเ้หมาะสม 
     ก. แมส้งัคมไทยจะกา้วมาไกลถึงยคุไฮเทคเหมือนกบัประเทศต่างๆ  
         ทัง่โลก / แต่หลายส่วนในสงัคมไทย / กย็งัตกอยูใ่นวงัวนท่ีน่ากลวั 
         ของอดีต 
     ข. วงัวนหน่ึงท่ีเราจะถีบตวัออกมาใหพ้น้ / คือวงัวนของการแกปั้ญหา /  
          แบบ “ววัหายลอ้มคอก” 
     ค. กรณีววัหายลอ้มคอกมีใหเ้ห็นอยูเ่ป็นเร่ืองปกติธรรมดาในสงัคมน้ี /  
         อยา่งท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวใหญ่โตกไ็ดแ้ก่อุบติัภยัคร้ังร้ายแรงซ่ึงเกิด 
         เม่ือปีท่ีแลว้ 
     ง. หลายคนอาจจะบอกวา่ / ส่ิงเหล่านั้นเป็นอุบติัเหตุ / ท่ีสามารถเกิด 
         ข้ึนไดทุ้กเม่ือ / ไม่วา่เราจะพยายามป้องกนัอยา่งไรกต็าม 



10. ขอ้ใดเวน้วรรคตอนไดดี้ท่ีสุดในการเขียน 
       ก. ค  าวา่ / “ปริญญา” / หมายถึง / บตัรท่ีแสดงวิทยฐานะ / ของ 
           ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาแลว้ 
       ข. คุณยายคนน้ีอาย ุ90 กวา่ / แลว้แต่แขง็แรงปกติ / เดินเหินคล่องแคล่ว 
           ไม่เคยเจบ็ป่วยเป็นอะไรเลย 
        ค. ในวาระข้ึนปีใหม่น้ี / ขอใหท่้านและครอบครัวจงเจริญดว้ยจตุรพิธพร / 
             คือ / อาย ุ/ วรรณะ / สุขะ / พละ / เป็นนิตยเ์ทอญ 
        ง. บริษทัการบินส ารองท่ีนัง่ไวเ้ผือ่บุคคลส าค ยท่ี / มีความจ าเป็น 
            จะตอ้งเดินทางอยา่งกะทนัหนั / และไม่ไดจ้องท่ีนัง่ไวล่้วงหนา้ 



เฉลยแบบฝึกหัด 
ขอ้ 1 ตอบ ก. แสนรู้ 
         เพราะ แสนเป็นค าขยายซ่ึงวางไวห้นา้ค ากริยา คือค าวา่รู้ 
ส่วนขอ้อ่ืน ค าขยายจะอยูด่า้นหลงั 



        ขอ้ 2 ตอบ ง.  
              เพราะ ขอ้ ก. ค  าวา่ รอนรอน เป็นการเล่นค าซ ้ า  
                         ขอ้ ข. ค  าวา่  ณีน่ีน้ี เป็นการเล่นเสียงวรรณยกุต ์
                         ขอ้ ค. ค  าวา่  ครืนครืน เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ  
                                   คือเสียงฟ้าร้อง 



ขอ้ 3 ตอบ ก.  
        เพราะ ค าวา่ รอนรอน เป็นค าซ ้ า 



ขอ้ 4 ตอบ ค.  
        เพราะ มีการเล่นเสียงวรรณ์ยกุตท่ี์ค  าวา่ “ณีน่ีน้ี” 



ขอ้ 5 ตอบ ง. 
         เพราะ ค าวา่ ยะแยม้ กบัวะวาม เป็นค าซ ้ า
ชนิดหน่ึงท่ีท าใหไ้ดเ้สียงท่ีมีจงัหวะไพเราะ 



ขอ้ 6  ตอบ ค. 
          เพราะ แสดงถึงอารมณ์ของกรรมกรท่ีบ่งบอก
ถึงความทุกขท่ี์เกิดข้ึน 



7.  ตอบ ข้อ ค. 
เพราะสามารถส่ือความหมายให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
และชัดเจน  ไม่ก ากวม  



8.  ตอบข้อ ค. 



9. ตอบข้อ ค. 



10. ตอบข้อ ค. 


