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ทรูปลูกปญญา

 หนวยงานเพื่อการศึกษา ภายใตกลุ มบริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่บูรณาการเทคโนโลยีและความ

เชี่ยวชาญดานคอนเทนต พัฒนาเปนส่ือไลฟสไตลเพื่อสงเสริม

การศึกษาและคุณธรรม สามารถเชื่อมโยงทุกมิติการเรียนรูได

อยางครบวงจร  

www.trueplookpanya.com

 ทรูปลูกปญญาดอทคอม คลังความรูคูคุณธรรมที่ใหญ

ทีสุ่ดในประเทศไทย อัดแนนดวยสาระความรูในรปูแบบมลัติมเีดีย 

สนุกกับการเรียนรูดวยตัวเอง ทั้งยังเปดโอกาสใหทุกคนสราง

เนื้อหา แบงปนความรูรวมกัน โดยไมมีคาใชจาย

 

พบกับความเปนที่สุดทั้ง 4 ดานแหงการเรียนรู

 • คลังความรู  รวบรวมเน้ือหาการเรียนทุกระดับชั้นครบ

  8 กลุมสาระการเรียน

 • คลังขอสอบ ขอสอบออนไลนพรอมเฉลยที่ใหญที่สุด

  ในประเทศไทย พรอมการประเมินผลสอบทางสถิติ

 • แนะแนว ขอมูลการศึกษาตอ พรอมเจาะลึกประสบการณ

  การเรียนและการทํางาน  

 • ศูนยขาวสอบตรง/Admissions ขาวการสอบทุกสนาม

  ทุกสถาบัน พรอมระบบแจงเตือนเรียลไทม

ชองทรูปลูกปญญา 

 โทรทัศนความรูดูสนุก ทางทรูวิชั่นส 6 ทุกรายการสาระ

ความรู สาระบันเทิง และการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอด 

24 ชั่วโมง

พบกับเรื่องราวสรางแรงบันดาลใจ

 • รายการสอนศาสตร รายการสอนเสริมแนวใหมครบ 8 วิชา

   ม.3 ม.6 ติวสดทุกวันโดยติวเตอรชื่อดัง

 • รายการ I AM แนะนําอาชีพนาสนใจโดยรุนพี่ในวงการ

 • รายการสารสังเคราะห นําขาวสารมาสังเคราะหอัพเดท

  กันแบบไมตกเทรนด

 

นิตยสารปลูก plook

 นิตยสารสงเสริมความรูคูคุณธรรมสําหรับเยาวชนฉบับแรก

ในประเทศไทย วางแผงทุกสัปดาหแรกของเดือน หยิบฟรีไดที่

True Coffee TrueMove Shop สถานศึกษา แหลงการเรียนรู

หองสมุด และโรงพยาบาล ทั่วประเทศ หรืออานออนไลนใน

www.trueplookpanya.com

แอพพลิเคชั่น Trueplookpanya.com 

 ตอบโจทยไลฟสไตลการเรียนรู ของคนรุ นใหม ดวยฟรี

แอพพลิเคชั่น “Trueplookpanya.com” ใหคุณพรอมสําหรับ

การเรยีนรูในทกุทีท่กุเวลา รองรบัการใชงานบน iOS (iPhone, iPod, 

iPad) และ Android

     : www.trueplookpanya.com

       : TruePlookpanya



คำนำ

หนังสือชุด “ติวเขม O-NET Get 100”  

สรางสรรคโดย

ทรูปลูกปญญา มีเดีย

โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 46/8  อาคารรุงโรจนธนกุล ตึก B ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร  : 02-647-4511, 02-647-4555

โทรสาร  : 02-647-4501

อีเมล   : admin@trueplookpanya.com

  : www.trueplookpanya.com

        : TruePlookpanya

 

 หนังสือชุด “ติวเขม O-NET Get 100”  ใชสัญลักษณอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส 

แบบ แสดงที่มา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย



คำนำ

 การสอบ O-NET หรือชื่ออยางเปนทางการวา การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(Ordinary National Educational Test) โดย สทศ. ถือเปนอีกสนามสอบที่สําคัญสําหรับนองๆ ในระดับ ป.6, ม.3,

ม.6 เพื่อเปนการประเมินผลการเรียนรูของนองๆ ในระดับชาติเลยทีเดียว และยังเปนตัวชี้วัดคุณภาพการเรียนการ

สอนของแตละโรงเรียนอีกดวย คะแนน O-NET ก็ยังเปนสวนสําคัญในการคิดคะแนนในระบบ Admissions เพื่อ

สมัครเขาคณะที่ใจปรารถนา ไดคะแนนดีก็มีชัยไปกวาครึ่ง

 

 และเพือ่เปนอีกตัวชวยหนึง่ในการเตรยีมความพรอมใหนองๆ กอนการลงสนามสอบ O-NET  ทางทรปูลูก

ปญญาจึงไดจัดทําหนังสือชุด “ติวเขม O-NET Get 100” สุดยอดคูมือเตรียมตัวสอบ O-NET สําหรับนองๆ ในระดับ 

ม.3 และ ม.6 ทีเ่จาะลึกเนือ้หาทีม่กัออกสอบบอยๆ โดยเหลารุนพีเ่ซียนสนามในวงการติว รวบรวมแนวขอสอบต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบัน พรอมเฉลยอยางละเอียด และคําอธิบายที่เขาใจงาย จําไดแมนยํา นํานองๆ Get 100 ทําคะแนน

สูเปาหมายในอนาคต

 หนังสือชุด “ติวเขม O-NET Get 100” โดยทรูปลูกปญญา ประกอบดวยวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย 

สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ที่รวบรวมเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิชา 

ฟสิกส เคม ีชวีวทิยาของระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย  รวมทัง้หมด 11 เลม  โดยสามารถศกึษาเนือ้หาหรอืทาํขอสอบ

ออนไลนเพิ่มเติมไดจาก www.trueplookpanya.com ที่มี link ใหในทายบท

 

 สามารถดาวนโหลดหนังสือไดฟรี ผานเว็บไซตทรูปลูกปญญา ที่ www.trueplookpanya.com/onet

                 ทีมงานทรูปลูกปญญา



สารบัญ คุยกอนอาน

 เร่ือง                หนา

หลักภาษาไทย

 บทที่ 1 เสียงและอักษรไทย 6

 บทที่ 2 คําไทยแทและคํายืมภาษาตางประเทศ 18

 บทที่ 3 คําและการสรางคํา 25

 บทที่ 4 วลีและประโยค 39

การใชภาษาไทย

 บทที่ 5 การอธิบาย บรรยาย พรรณนาและโวหารการเขียน 45

 บทที่ 6 การอานจับใจความ 50

 บทที่ 7 ระดับภาษา 55

 บทที่ 8 ราชาศัพท 60

 บทที่ 9 การเขียนจดหมาย 67

 บทที่ 10 การเขียนคําขวัญ 71

 บทที่ 11 การเขียนบรรณานุกรม 72

 บทที่ 12 สํานวนไทย 74

 บทที่ 13 การเรียนคําตามพจนานุกรม 76

 บทที่ 14 การเขียนเรียงความ 78

 บทที่ 15 คําทับศัพท 80

 บทที่ 16 การเรียงลําดับประโยค 82

 บทที่ 17 การเขียนรายงาน 83

 บทที่ 18 การเปนผูพูดและผูฟงที่ดี 85

 บทที่ 19 การเขียนแผนผังความคิด 87

คําประพันธ

 บทที่ 20 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคําประพันธ 89

 บทที่ 21 ฉันทลักษณ 94

 บทที่ 22 ลีลาวรรณคดี 106

 บทที่ 23 ลีลาการแตง 109

 บทที่ 24 โวหารภาพพจนและคําไวพจน 112

 บทที่ 25 คุณคาวรรณคดี 119



สารบัญ คุยกอนอาน

 หนังสือ ติวเขม O-NET Get 100 วิชาภาษาไทย - ม.ตน เลมนี้  ไดสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมตน

(ม.1-ม.3)  ทีม่กัจะออกสอบ พรอมทัง้แบบฝกหดั รวมไปถงึเทคนคิตางๆ ทีจ่ะชวยใหนองๆ สามารถทาํขอสอบไดรวดเรว็ 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในการเตรยีมตัวสําหรบัวชิาภาษาไทย นองๆ ควรฝกในเรือ่งของการอาน การตีความ คิดวเิคราะห   ลองประเมนิ

ตัวเองดูวามีจุดออนเรื่องไหน จะไดเสริมเรื่องนั้นและเก็บคะแนนในสวนนั้นไดดีขึ้น

 

 ในโจทยเรื่องการอาน นาจะเปนสวนที่นองๆ สามารถเก็บคะแนนไดเยอะ พยายามหมั่นทําขอสอบเยอะๆ เพื่อให

เหน็แนวขอสอบ ซ่ึงมกัจะเปนขอความ บทความมาใหอาน และตีความ โดยหลักการสําคัญในการทาํโจทยการอาน  ให

นองๆ อานรวมๆ และพยายามสรุปใหไดประเด็นแบบคราวๆ กอนวาเขาตองการจะสื่ออะไร ขั้นตอมาก็ใหดูตัวเลือกวา

สัมพันธกันไหม แลวก็พยายามตัดตัวเลือกที่คิดวาไมใชออกทีละตัว

 พี่ๆ หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้ จะชวยใหนองๆ มีความเขาใจ และสามารถทําขอสอบ O-NET วิชา

ภาษาไทยไดดวยความมั่นใจและ get 100 กันทุกคน

 

                ทีมงานทรูปลูกปญญา
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บทที่1

เสียงและอักษรไทย

เสียง

 เสียง คือ สิ่งที่มนุษยเปลงออกมาเพื่อใชในการสื่อสาร หรือสื่อความหมายระหวางมนุษยดวยกันเอง นอกจากนี้ ยังมีเสียง

ที่เกิดจากสัตว หรือธรรมชาติ เชน เสียงฟารอง เสียงฟาผา เสียงสุนัขหอน เปนตน

 เสียง มี 3 ชนิด ไดแก เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต

 1. เสียงพยัญชนะ

 คือ เสียงที่เกิดจากลมในปอดเมื่อเปลงเสียงออกมาจะถูกสกัดกั้นโดยอวัยวะตางๆ มี 44 รูป 21 เสียง

 เสียงพยัญชนะ มี 21 เสียง ดังนี้

                      1. /ก/ = ก     12. /ป/ = ป      

  2. /ข/ = ข ฃ ค ฅ ฆ  13. /พ/ = พ ผ ภ 

  3. /ง/ = ง       14. /ฟ/ = ฟ ฝ 

  4. /จ/ = จ      15. /ม/ = ม      

  5. /ช/ = ช ฉ ฌ    16. /บ/ = บ 

  6. /ซ/ = ซ ส ศ ษ   17. /ร/ = ร      

  7. /ย/ = ย ญ   18. /ล/ = ล ฬ 

  8. /ด/ = ด ฎ ฑ   19. /ว/ = ว      

  9. /ต/ = ฏ ต   20. /อ/ = อ      

  10. /ท/ = ฐ ฒ ถ ท ธ  21. /ฮ/ = ฮ ห 

  11. /น/ = น ณ

 * นองๆ อยา งง วาทําไมถึงมีเสียงพยัญชนะแค 21 เสียง ก็ดวยเหตุที่วาเสียงพยัญชนะบางตัวนั้นออกเสียงเหมือนกัน

เชน เสียง /ข/ มีพยัญชนะที่ออกเสียงซํ้ากัน คือ ข ฃ ค ฆ นั่นเอง

 เสียงพยัญชนะ แบงออกเปน 2 ประเภท

  1. เสียงพยัญชนะตน คือ เสียงพยัญชนะที่ปรากฏหนาพยางค หนาสระ แบงออกเปน 2 ชนิด

   1.1 เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว คือ เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงพยัญชนะตน 1 เสียง

    เชน รักเธอตลอดไป = /ร/ /ธ/ /ต/ /ล/ /ป/  ชางมาวัวควาย = /ช//ม//ว//ค/

   1.2 เสียงพยัญชนะตนประสม (ควบ) คือ เสียงพยัญชนะที่ออกเสียงพยัญชนะตน 

    เชน ขวนขวาย = /ขว/ /ขว/     ปลาบปลื้ม = /ปล/ /ปล/

สิ่งที่นองตองรูเอาไว

 คือ เสียงพยัญชนะตนประสมสามารถแบงออกเปน 2 พวก คือ อักษรควบ และ อักษรนํา เมื่อนองดูที่รูปของ อักษรควบ และ 

อักษรนําแลว ลักษณะของรูปนั้นจะควบกับพยัญชนะอีกตัวหนึ่ง เชน กราบ กับ ตลาด แตเหตุที่ทําใหอักษรควบกลํ้าและอักษรนํานั้น

แตกตางกันอยูตรงที่ “วิธีการออกเสียง”
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  2. เสียงพยัญชนะทาย 

  เสียงพยัญชนะทาย (ตัวสะกด) คือ พยัญชนะที่ตามหลังสระ มี 9 มาตรา ดังนี้

   1. ไมมีตัวสะกด 1 มาตรา คือ แม ก กา

   2. มีตัวสะกด 8 มาตรา คือ แม กง กม เกย เกอว กก กด กบ กน 

    2.1 เสียง ก สะกด เรียกวา แมกก  เชน ปาก สุข เมฆ

    2.2 เสียง ด สะกด เรียกวา แมกด  เชน ราด

    2.3 เสียง บ สะกด เรียกวา แมกบ  เชน บาป ภาพ โลภ ลาภ

    2.4 เสียง ง สะกด เรียกวา แมกง  เชน ยุง จริงจัง

    2.5 เสียง น สะกด เรียกวา แมกน  เชน ออน คุณ หาญ โอฬาร 

    2.6 เสียง ม สะกด เรียกวา แมกม  เชน สาม ตูมตาม

    2.7 เสียง ย สะกด เรียกวา แมเกย เชน ตาย เอย เคย

    2.8 เสียง ว สะกด เรียกวา แมเกอว  เชน ดาว เปรี้ยว ราว เปนตน

 พยัญชนะไทยบางตัวที่ไมใชตัวสะกด ไดแก ผ  ฝ  ฉ  ฌ  อ  ฮ  และ  ห (พยัญชนะตัว ห ถามีพยัญชนะตัว ม จะเปนตัวสะกด

ได เชน พรหม พราหมณ เปนตน)

 ระวัง! (พยัญชนะที่เปนตัวสะกดไมได คือ ผ ฝ ฌ อ ห ฉ ฮ = “ ฮาๆ ผีฝากเฌอเอมใหฉัน”

สิ่งที่นองควรระวังไว

  1. สระเกิน คือ อํา ไอ ใอ เอา มีเสียงพยัญชนะสะกดอยูดวยเสมอ ดังนี้

   อํา = อ+อะ+ม  (มีเสียง /ม/ เปนตัวสะกด)

   ไอ ใอ = อ+อะ+ย  (มีเสียง /ย/ เปนตัวสะกด) 

   เอา = อ+อะ+ว  (มีเสียง /ว/ เปนตัวสะกด)

   เชน จํา ใจ ไป เรา เปนตน

  2. ว และ ย ที่ปรากฏอยูในสระ อัว และ เอีย เปนรูปสระ ตัววอ และ ตัวยอ จึงไมใชพยัญชนะ

      สะกด แมเกอวและแมเกย

   เชน เรือ เสีย เรือน กลัว ดวย เสือ เปนตน

  3. อ เปนรปูพยญัชนะเฉพาะเปนพยญัชนะตนและรปูสระทีเ่รยีกวา ตัวออ ดังน้ัน อ จงึไมใชพยญัชนะทายหรอืตัวสะกด

   เชน พอ คอ หมอ เธอ เปนตน

 2. เสียงสระ

 เสียงสระ คือ เสียงที่เปลงออกมาจากลําคอแลวไมถูกอวัยวะในปากสกัดกั้นเลย

 สระในภาษาไทย มี 21 รูป 21 เสียง (ปจจุบัน)

 รูปสระ เปนเครื่องหมายที่เขียนขึ้นแทนเสียงสระ มี 21 รูป ดังนี้
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  1. ะ เรียกวา วิสรรชนีย    12.    ใ  เรียกวา ไมมวน

  2.  ั เรียกวา ไมหันอากาศ หรือ ไมผัด  13.  ไ  เรียกวา ไมมลาย

  3.  ็ เรียกวา ไมไตคู    14.  โ  เรียกวา ไมโอ

  4. า เรียกวา ลากขาง    15.  ฤ  เรียกวา ตัว ฤ (รึ)

  5.   ิ  เรียกวา พินทุ    16.  ฤๅ  เรียกวา ตัว ฤๅ (รือ)

  6.  ่ เรียกวา ฝนทอง    17.  ฦ  เรียกวา ตัว ฦ (ลึ)

  7.  ่ ่ เรียกวา ฟนหนู    18.  ฦๅ  เรียกวา ตัว ฦๅ (ลือ)

  8.  ํ เรียกวา นฤคหิต หรือ หยาดนํ้าคาง  19.  อ  เรียกวา ตัวออ

  9.  ุ เรียกวา ตีนเหยียด   20.  ย  เรียกวา ตัวยอ

  10.  ู เรียกวา ตีนคู    21.  ว  เรียกวา ตัววอ

  11.      เ  เรียกวา ไมหนา

 เสียงสระ มีทั้งสิ้น 21 เสียง แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้

  1. สระเดี่ยว (สระแท) มี 18 เสียง แบงไดคือ

  สระเดี่ยวสั้น (รัสสระ)     - สระเดี่ยวยาว (ฑีฆสระ)

        อะ    อา

        อิ    อี

        อึ     อื

        อุ     อู

       เอะ     เอ

   แอะ     แอ

   โอะ     โอ

        เอาะ     ออ

        เออะ    เออ

  2. สระประสม (สระเล่ือน) คือ การเล่ือนเสียงจากสระหนึ่งไปยังอีกสระหนึ่ง โดยการนําสระเด่ียวมาประสมกัน

มีทั้งสิ้น 3 เสียง ดังนี้

  สระประสมเสียงยาว

   อัว =     อู + อา

   เอือ =     อือ + อา

   เอีย =     อี + อา

  นองๆ ทองไววากันลืมวา “ ผัว เบื่อ เมีย”

สิ่งที่นองควรระวังไว

 สระประสมเสียงส้ัน คือ อัวะ เอือะ เอียะ ปจจุบันไมจัดเปนสระประสมเพราะจะออกเสียงเปนสระส้ันหรือสระยาว

ความหมายของคําก็ไมเปลี่ยน เชน เพียะ จะออกเสียงเปน เพี้ย ในการเขียนและพูดจะนิยมใชรูปสระยาว อัว เอือ เอีย มากกวา และ

สระประสมเสียงสั้นนั้นไมคอยพบในภาษาไทย สวนใหญจะพบในคํายืมภาษาจีน เชน  ขนมเปยะกอเอี๊ยะ เปนตน

 สระเกิน ไดแก อํา ไอ ใอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ปจจุบันไมจัดเปนสระ เพราะสระเกินน้ีไมไดแทนสียงสระเทานั้น แตยังแทน

เสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกตดวย

 เชน ดํา  อานวา ด อะ ม (สังเกตวาจะพบเสียงพยัญชนะตัวสะกดแม กม)

       ใส  อานวา ส อะ ย (สังเกตวาจะพบเสียงพยัญชนะตัวสะกเดแม เกย)
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       เรา อานวา ร อะ ว (สังเกตวาจะพบเสียงพยัญชนะตัวสะกดแมเกอว)

 รวมไปถึง ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ที่มีพยัญชนะตนเปน ร และ ล ตามลําดับ ลวนแลวสระเกินนี่ไมไดแทนเสียงสระแตยังทําหนาที่แทน

เสียงพยัญชนะดวย เราจึงจัดสระเกินนี้เปน “อักษรแทนพยางค”

 3. เสียงวรรณยุกต

 เสียงวรรณยุกต คือ เสียงที่เปลงออกมาพรอมกับเสียงสระ จะมีเสียงสูงตํ่าตามการสั่นสะเทือนของเสียง จึงเรียกอีกชื่อวา 

เสียงดนตรี

 วรรณยุกตในภาษาไทย มี 4 รูป 5เสียง ดังนี้

  เสียง    เสียงสามัญ      เสียงเอก        เสียงโท         เสียงตรี        เสียงจัตวา

   รูป           -                   ่                ้                    ๊                   ๋

 วรรณยุกตจําแนกตามลักษณะการใช แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้

  1. วรรณยุกตมีรูป คือ คําที่ปรากฏรูปวรรณยุกตบนคํานั้นๆ เชน กิ่ง บาน ขาว เปนตน

  2. วรรณยุกตไมมีรูป คือ คําที่ไมมีรูปปรากฏอยูบนคํานั้นๆ เชน คน ขัน ดาว เปนตน

 การใชรูปและเสียงวรรณยุกต

  1. อักษรกลางคําเปนเทานั้นจึงจะมีรูปกับเสียงวรรณยุกตตรงกัน

  2. อักษรสูงผันรูปและเสียงได ไมครบทุกเสียงผันไดแคเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาเทานั้น

  3. อักษรตํ่าใหสังเกตวารูปและเสียงวรรณยุกต ไมตรงกัน ไมใชรูปวรรณยุกตตรีกํากับเด็ดขาด

  4. คําทับศัพทที่มาจากภาษาทางยุโรป ไมจําเปนตองใชรูปวรรณยุกตกํากับ แตสามารถออกเสียงตามเสียงเดิมได

แนวขอสอบ

 1. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบ 5 เสียง

  1. เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่   2. แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม

  3. จนพระหนอสุริยวงศทรงพระนาม   4. จากอารามแรมรางทางกันดาร

 2. ขอใดไมมีสระประสม

  1. ใครดูถูกผูชํานาญในการชาง   2. ความคิดขวางเฉไฉไมเขาเรื่อง

  3. เหมือนคนปาคนไพรไมรุงเรือง   4. จะพูดดวยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา

 3. ขอใดไมมีเสียงวรรณยุกตจัตวา

  1. พระเหลือบลงตรงโตรกชะโงกเงื้อม     2. นกกระเพื่อมแผนผาศิลาเผิน

  3. กระจางแจงแสงจันทรแจมเจริญ       4. พระเพลิดเพลินพลางเพรียกสําเหนียกใจ

 4. ขอใดมีเสียงพยัญชนะตนมากที่สุด (ไมนับเสียงซํ้า)

  1. ใครมาเปนเจาเขาครอง    2. คงจะตองบังคับขับไส

  3. เคี่ยวเข็ญเย็นคํ่ากรําไป    4. ตามวิสัยเชิงเชนผูเปนนาย

 5. ขอใดมีเสียงพยัญชนะสะกดตางจากขออื่น 

  1. ขาว      2. ตัว

  3. ผิว       4. เกี่ยว



10 ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

 6. ขอใดมีเสียงสระประสมทั้งหมด

  1. เที่ยง รอง เรือง    2. ดวย เปยก ขํา

  3. หลง แขก เผา     4. คั่ว เดือด เพลีย

 7. ขอใดไมมีเสียงสระประสม

  1. ควรนึกวาบรรดาขาพระบาท   2. ลวนเปนราชบริพารพระทรงศรี

  3. เหมือนลูกเรืออยูในกลางหวางวารี    4. จําตองมีมิตรจิตสนิทกัน

 8. คําในขอใดประสมดวยสระเสียงสั้นทุกคํา

  1. นํ้า พระ หมู     2. สิ่ง ใด เขา

  3. คลื่น อยู ใน     3. ขาด หนา ที่

 9. ขอใดมีเสียงพยัญชนะสะกดนอยที่สุด

  1. ครั้นถึงบันไดไกรลาส    2. ขัดสมาธินั่งยิ้มริมอางใหญ

  3. คอยหมูเทวาสุราลัย    4. ดวยใจกําเริบอหังการ

 10. ขอใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด

  1. นกแกวแจวเสียงใส    2. คลอไคลคูหมูสาลิกา

  3. นกตั้วผัวเมียคลา    4. ฝาแขกเตาเหลาโนรี

เฉลยคําตอบ

 1. ตอบ 1 วรรณยุกตครบ 5 เสียงหมายความวามีทั้งเสียงสามัญ เอก โท ตรี และจัตวา

   เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพี่

   โท   สามัญ ตรี  จัตวา เอก ตรี โท โท

 2. ตอบ 1 โจทยถามสระประสม คือ อัว เอือ เอีย จะพบในคําวา “เรื่อง เหมือน ดวย” แตในขอ 1 จะไมพบสระประสม

 3. ตอบ 1 โจทยถามวาไมมีเสียงจัตวา ขอ 2 3 4 มีเสียงจัตวา คือ ผา เผิน แสง สํา ตามลําดับ

 4. ตอบ 4 เมื่อเจอโจทยลักษณะแบบนี้ มีวิธีทําดังนี้  

  1. ใครมาเปนเจาเขาครอง = คร ม ป จ ข  2. คงจะตองบังคับขับไส= ค จ ต บ ส

        คร              ค 

  3. เคี่ยวเข็ญเย็นคํ่ากรําไป = ค ย กร ป  4. ตามวิสัยเชิงเชนผูเปนนาย= ต ว ส ช ผ ป น

                ข                    ช

                ค

  เม่ือมเีสียงพยญัชนะทีอ่อกเสียงซ้ํากนัใหเขยีนในแถวเดียวกนั โจทยมเีงือ่นไขวา “ไมนับเสียง” ขอทีม่เีสียงพยญัชนะ

ตนมากที่สุด คือ 4 (7 คํา)

 5. ตอบ 2 โจทยถามพยัญชนะทาย สังเกตวา ทุกขอลงทายดวย “ว” แตขอ 2 นั้นไมใชตัวสะกดแมเกอว

แตเปนตัว วอ ที่ใชเปนสระอัว 

 6. ตอบ 4 โจทยถามเสียงสระประสม สูตรทองจาํคือ “ผัว เบ่ือ เมยี” หาขอทีป่ระสมดวยสระ อัว เอือ เอีย นัน่คือ ค่ัว เดือด เพลีย

 7. ตอบ 4 ถามเรื่องเสียงสระประสม พิจารณาพบวา ขอ 1 มีคําวา ควร ขอ 2 มีคําวา ลวน และขอ 3 มีคําวา เหมือน เรือ 

(ขอ 4 ไมมีจึงเปนคําตอบ)

 8. ตอบ 2 เพราะ สิ่ง = สระอิ ใด = สระอะ (ด อะ ย)  เขา = สระอะ (ข อะ ว โท)
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 9. ตอบ 3 เนื่องจาก คอยหมูเทวาสุราลัย= ย (คอย) ลัย (ย) มีเพียง 2 คํา

  1. ครั้นถึงบันไดไกรลาส = น ง น ย ย ด  2. ขัดสมาธินั่งยิ้มริมอางใหญ = ด ด ง ม ม ง ย

  3. คอยหมูเทวาสุราลัย = ย ย   4. ดวยใจกําเริบอหังการ = ย ย ม บ 

     (อยาลืมขอยกเวนตางๆ)

 10. ตอบ 1 เพราะมีทั้งหมด 5 เสียง

  1. นกแกวแจวเสียงใส = ก ว ว ง ย    2. คลอไคลคูหมูสาลิกา = ย (ไคล)

  3. นกตั้วผัวเมียคลา= ก (นก)   4. ฝาแขกเตาเหลาโนรี= ก ว ว

พยางค

 พยางค หมายถึง เสียงที่เปลงออกมาในแตละครั้ง พรอมกันทั้งเสียงสระ เสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกต อาจมี

ความหมายหรือไมมีความหมายก็ได

 พยางค แบงออกเปน 2 ประเภท

  1. พยางคเปด คือ พยางคที่ไมมีเสียงพยัญชนะสะกด เชน ดา มี รู เส โท เปนตน

  2. พยางคปด คือ พยางคที่มีเสียงพยัญชนะสะกด เชน รัก สิบ เกี่ยว เดน เปนตน รวมถึงสระ อํา ไอ ใอ เอา

เชน ไม ไว ทํา เลา เหา เปนตนอีกทั้งพยางคลหุที่ลงเสียงหนัก

สิ่งที่นองควรระวังไว

 * พยางคที่ประสมดวยสระเสียงสั้นในแม ก.กา และออกเสียงหนัก เชน จะจะ เกะกะ เตะ จะมีเสียง /อ/ ทายเสียง ถึงแมจะ

ไมปรากฏรปูกต็องนบัวาเปนเสียงพยางคปด เชน เหน็กบัตาจะจะ (ปด-ปด) หรอืคําทีม่เีสียงส้ันอยูทีต่นคําทีอ่อกเสียงหนักหรอืเนนหนกั 

เชน ทุเรียน (ปด) ตะกรา (ปด) 

 * พยางคที่ประกอบดวยสระประสม (อัว เอือ เอีย) มี ว อ ย เปนสระจึงไมมีรูปพยัญชนะสะกดถือวาเปนพยางคเปด เชน วัว 

เรือ ดวย เปนตน

อักษรนํา

 อักษรนํา คือ พยัญชนะ 2 ตัวประสมสระเดียวกัน เชนเดียวกับอักษรควบแตตางกันตรงวิธีการออกเสียง แบงออกเปน

2 ลักษณะ

 1. อานออกเสียง 2 พยางค คือ พยางคแรกออกเสียงเปนสระอะ (กึ่งเสียง) สวนพยางคหลังอานแบบมี ห นํา โดยมี

อักษรสูง อักษรกลาง หรืออักษรตํ่านําอักษรเดี่ยว

 เชน  สมุย = ส ะ – หมุย

  ถลอก = ถ ะ – หลอก

  สนาม = ส ะ – หนาม

  ถนน = ถ ะ - หนน เปนตน

 2. อานออกเสียง 1 พยางค คือ ไมออกเสียงตัวนําแตจะออกเสียงกลืนเปนเสียงเดียวกัน มี 2 ลักษณะ

  2.1 อ นํา ย เชน อยา อยู อยาง อยาก

  2.2 ห นํา อักษรตํ่าเดี่ยว เชน หมอก หนอน หลั่น ไหน หงอก หยาบ เปนตน
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 ระวัง!

 * นองจะสังเกตเห็นวา อักษรนําแบบอานออกเสียง 1 พยางคนี้ จะไมออกเสียงตัว อ และ ห ดังนั้น ตัว อ และ ห นี้จึงไมใช

เสียงพยัญชนะตน เชน หนู พยัญชนะตนจะเปนเสียง /น/ เปนตน

 * คําตอไปน้ีไมใชอักษรนํา แตเพียงอานเหมือนอักษรนํา (อานอยางอักษรนํา) เชน สิริ บัญญัติ ศักราช (คืออานมี ห นํา

เลียบแบบนั่นเอง)

อักษรควบกลํ้า

 อักษรควบ  คือ พยัญชนะ 2 ตัวที่กลํ้าอยูในสระเดียวกัน แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

 1. อักษรควบแท คือ อักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะ 2 ตัวที่มี ร ล ว ประสมอยูดวย ประสมสระเดียวกันแลวอานออกเสียง

พรอมกันสองตัว

  เชน เปลี่ยน แปลง ครบ ครัน ปรับ ปรุง กราบ กราน ควาย ความ กลวย เปนตน

 อักษรควบกลํ้าแท แบงออกเปน 2 ชนิด

  1.1 อักษรควบไทยแท คือ อักษรควบกลํ้าแทที่ปรากฏมาแตเดิมในระบบเสียงภาษาไทย มี 11 เสียง ดังนี้

   กร คร ปร พร ตร

   กล คล ปล พล

   กว คว

   นองๆ ทองกันลืมไววา “กอนคํ่าไปพบเตี่ย”

  เชน กราว กรอง กลับ ครอบ ขรุขระ ตริตรอง ขลิบ ผลัก ปรับปรุง พราย ความ เปนตน

 วิธีการจํา คือ นองๆ เขียน “ก  ค  ป  พ  ต” จากนั้นนํา ร ล ว ไปเรียงในแถวแนวตั้งแลวสังเกตวา ก และ ค จะมี 3 เสียง  

ป และ พ จะมี 2 เสียง  ต จะมี 1 เสียง เลยทองวา “ 3 2 1” นั่นเอง

  1.2 อักษรควบภาษาตางประเทศ คือ อักษรควบกลํ้าแทที่ไดรับอิทธิพลจากภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ 

ภาษาสันสกฤต ซึ่งมี 6 เสียง ดังนี้

   /บร/ = บรั่นดี บรอนซ บราวน

   /บล/ = บลู เบลอ บล็อก

   /ดร/ = ดรีม ดราฟต

   /ฟร/ = ฟรี ฟรักโทส

   /ฟล/ = ฟลูออรีน ฟลุต

   */ทร/ = แทรกเตอร นิทรา จันทรา เปนตน

  * ถาโจทยถามนองๆ วา ขอใดเปนอักษรควบ หรือ คําควบกลํ้าที่มีมาแตเดิมในระบบเสียงภาษาไทย แสดงวาโจทย

ตองการ “อักษรควบไทยแท” ถาเจอ 6 เสียงนี้ก็ตัดทิ้งทันทีเลย

 2. อักษรควบไมแท คือ พยัญชนะที่มีตัว ร ควบอยู แตออกเสียงเหมือนพยัญชนะเดี่ยว จะออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหนา

เทานั้น แบงออกเปน 2 ลักษณะ

  2.1 ออกเสียงพยัญชนะตัวหนา (เห็นรูป ร แตไมออกเสียง /ร/)

   เชน จริง ศรัทธา เสริม สราง เศรา เปนตน

 ขอสอบมักจะถามถึง “เสียงพยัญชนะตน” นองๆ จําไวเลยวา ร ไมเกี่ยว เราจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหนา เชน สราง 

พยัญชนะตน คือ /ส/ เปนพยัญชนะตนเดี่ยว
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  2.2 ออกเสียงพยัญชนะตนทั้ง 2 รูปเปนพยัญชนะตนตัวอื่น (รูป ทร ออกเสียง /ซ/)

   เชน ทรวด ทรง ทราย ทราบ ทรุด โทรม เปนตน

   ขอสอบมักจะถามถึง “เสียงพยัญชะตน” เชนกัน นองๆ ตั้งสติพยายามอานออกเสียงดีๆ จะพบวา ทร นั้น

ออกเสียงเปน ซ เชน ทรุด พยัญชนะตน คือ /ซ/ ไมใช /ทร/

คําเปน คําตาย

 คําเปน มีหลักการสังเกตดังนี้

  1. พยางคที่มีตัวสะกด แม กน กม เกย เกอว กง เชน ทน โดม เคย เดียว ธง

  2. พยางคที่ประสมดวยสระเสียงยาว เชน ตา มี หู ดี แย แน พา รา โซเซ

  3. พยางคที่ประสมดวย อํา ไอ ใอ เอา จัดเปนคําเปนเพราะมีตัวสะกด เชน เหา ใน ขํา ดํา ไฟ

  หลักการจํา “ คนเปนเปนนมยวงๆและตองยาว”

 คําตาย มีหลักการสังเกตดังนี้

  1. พยางคที่มีตัวสะกด แม กก กบ กด เชน เมฆ ครบ ตก โบสถ บาตร ลาภ

  2. พยางคที่ประสมดวยสระเสียงสั้น เชน ธุระ สินะ เกะกะ เถอะ

  3. พยัญชนะตัวเดียว เชน ณ, บ (บอที่แปลวา ไม) ธ, ก็, ฤ

  หลักการจํา “คนตายอายุสั้นเพราะมันเปนกบด”

คําครุ คําลหุ

 คําครุ คือ พยางคที่ออกเสียงหนัก มีหลักการสังเกตดังนี้

  1. พยางคที่มีมาตราตัวสะกดในทุกมาตรา เชน ไมบรรทัด ขาวของ เล็กนอย

  2. พยางคที่ประสมดวยสระเสียงยาวเทานั้น เชน เวลา วารี ศาลา

  3. พยางคที่ประสมดวย อํา ไอ ใอ เอา จัดเปนคําครุเพราะมีตัวสะกด เชน ดํา ให เขา 

 คําลหุ คือ พยางคที่ออกเสียงเบา มีหลักการสังเกตดังนี้

  1. พยางคที่ไมมีเสียงพยัญชนะสะกด 

  2. พยางคที่ประสมดวยสระเสียงสั้นเทานั้น เชน แพะ แกะ นะคะ ชิชะ

  3. รวมถึง บ ณ ธ ก็ เพราะเปนพยางคที่ออกเสียงสั้นและไมมีเสียงพยัญชนะสะกด

 หมายเหตุ

  * คําครุ คําลหุ เปนลักษณะบังคับเฉพาะของฉันทลักษณประเภท ฉันท เชน อินทรวิเชียรฉันท

ไตรยางศ

 ไตรยางศ หรอื อักษรสามหมู คือระบบการจดัหมวดหมูอักษรไทยเฉพาะรปูพยญัชนะตามลักษณะการผันวรรณยกุต เนือ่งจาก

พยัญชนะไทย เมื่อกํากับดวยวรรณยุกตหนึ่งๆ แลวจะมีเสียงวรรณยุกตที่แตกตางกัน 

 พยัญชนะไทยแบงออกเปน 3 หมูโดยแบงพื้นเสียงที่ยังไมไดผันซึ่งมีระดับเสียง สูง กลาง ตํ่า เรียกวา ไตรยางศ
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     อักษรกลาง  อักษรสูง   อักษรตํ่าคู          อักษรตํ่าเดี่ยว

          ก       ผ                 พ ภ                 ง

            จ       ฝ       ฟ                           ญ

         ด ฎ               ถ ฐ                         ท ฒ ฑ ธ                น

         ต ฏ                         ข ฃ                          ค ฅ ฆ                           ย

          บ                         ส ศ ษ                            ซ                           ณ

          ป                           ห                            ฮ                           ร

          อ                           ฉ                          ช ฌ                       ว ม ฬ ล

  อักษรกลาง มี 9 ตัว ไดแก   ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

    มีหลักการทองจําวา ไกจิกเด็กตาย (เฎ็กฏาย) บนปากโอง

  อักษรสูง  มี 11 ตัว ไดแก  ผ ฝ ถ ฐ ข ส ศ ษ ห ฉ

    มีหลักการทองจําวา ผีฝากถุงขาวสารใหฉัน

  อักษรตํ่า  มี 24 ตัว แบงออกเปน 2 ชนิด

   อักษรเดี่ยว คือ อักษรตํ่าที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสูงมี 10 ตัว ไดแก ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

            มีหลักการทองจําวา   งูใหญนอนอยู ณ ริมวัดโมฬโลก

   อักษรคู คือ อักษรตํ่าที่มีเสียงคูกับอักษรสูงมี 14 ตัว ไดแก พ ภ ค ฅ ฆ ฟ ท ธ ฑ ฒ ซ ช ฌ ฮ

        มีหลักการทองจําวา พอคาฟนทองซื้อชางฮอ

    อักษรคู  อักษรสูง

    ค ฅ ฆ    ข ฃ

     ช ฌ     ฉ

             ฑ ฒ ท ธ              ฐ ถ

       ซ  ส ศ ษ

     พ ภ     ผ

       ฟ      ฝ

       ฮ     ห

 อักษรตํ่าคู คือ อะไร??????????????

 อักษรตํ่าคู คือ อักษรตํ่าที่มีเสียงคลายกับอักษรสูง เชน ซ กับ ส ศ ษ

 ถา อักษรตํ่าเดี่ยว คือ อักษรตํ่าที่ไมมีเสียงคลายอักษรสูง 



15ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

แนวขอสอบ

 1. ขอใดมีพยางคมากที่สุด

  1. คณะวิทยาศาสตร   2. คณะนิติศาสตร

  3. คณะอักษรศาสตร   4. คณะวิศวกรรมศาสตร

 2. ขอใดเปนพยางคปดทุกคํา

  1. ถึงนนทกนํ้าใจกลาหาญ   2. ฮึดฮัดขัดแคนแนนใจ

  3. ตาแดงดั่งแสงไฟฟา   4. คิดแลวก็รีบเดินมา

 3. ขอใดมีโครงสรางพยางคตางจากขออื่น

  1. กลวย เปลี่ยน กราบ   2. กลิ่น ปราณ ครั้น

  3. หาบ รัตน เบื้อง   4. ตรัส กราย เพลง

 4. ขอใดปรากฏคําที่เปนอักษรนํา

  1. พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี   2. ใครทําชูคูทานครั้นบรรลัย

  3. ดูหางยานบานชองทั้งสองฝง  4. ระวังทั้งสัตวนํ้าจะทําเข็ญ

 5.  “ ดูนํ้าวิ่งกลิ้งเชียงเปนเกลียวกลอก   กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน

       บางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียน  ดูเวียนเวียนควางควางเปนหวางวน”

 จากคําประพันธมีอักษรนําและอักษรควบกี่คํา (นับเสียงซํ้า)

             1. 5 คํา 9 คํา  2. 4 คํา 9 คํา      3. 4 คํา 11 คํา     4. 4 คํา 10 คํา

 6. คําในขอใดออกเสียงควบกลํ้าทุกคํา

  1. กลวง แปรก ควาย ตรอง หลั่น   2. แขวน กลัว แตร กริช ครุย

  3. สรวลครบกลาปรักปลาต   4. เกล็ด คลาด หวาด ปลาย กราบ

 7. “ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต

     แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา”

 จากคําประพันธมีคําเปนและคําตายอยางละกี่คํา (นับเสียงซํ้า)

             1. 17 คํา 16 คํา       2. 16 คํา 17 คํา        3. 18 คํา 15 คํา      4. 15 คํา 18 คํา

 8. ขอใดมีคําลหุปนอยู

  1. นํ้ามาปลากินมด    2. วัวของใครเขาคอกคนนั้น

  3. เอาหูไปนาเอาตาไปไร    4. หนาตางมีหูประตูมีชอง  

  จากคําประพันธตอไปนี้ ตอบคําถาม ขอ 9 - 10

  1. กานบัวบอกลึกตื้น ชลธาร  2. มารยาทสอสันดาน  ชาติเชื้อ

  3. โฉดฉลาดเพราะคําขาน  ควรทราบ  4. หยอมหญาเหี่ยวแหงเรื้อ  บอกรายแสลงดิน

 9. ขอใดที่มีพยางคคําเปนมากที่สุด

  1. ขอ 1   2. ขอ 2   3. ขอ 3   4. ขอ 4

 10. ขอใดที่พยางคคําลหุมากที่สุด

  1. ขอ 1   2. ขอ 2   3. ขอ 3   4. ขอ 4
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เฉลยคําตอบ

 1. ตอบ 4 เนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร = 8 พยางค

  1. คณะวิทยาศาสตร = 6 พยางค   2. คณะนิติศาสตร = 5 พยางค

  3. คณะอักษรศาสตร = 6 พยางค 

 2. ตอบ 2 โจทยถามเรื่องพยางคปด คือ พยางคที่มีเสียงพยัญชนะสะกดรวมถึงสระ อํา ไอ ใอ เอา

  1. ถึงนนทกนํ้าใจกลาหาญ = กลา (เปด)   2. ฮึดฮัดขัดแคนแนนใจ = (ปดทุกคํา)

  3. ตาแดงดั่งแสงไฟฟา     = ตา (เปด)  4. คิดแลวก็รีบเดินมา    = ก็ มา (เปด)

 3. ตอบ 3 เพราะเปนพยัญชนะตนเดี่ยวหมด (ไมควบ) ขอ 1 2 4 นั้นเปนคําควบกลํ้าแทหมด

 4. ตอบ 1 อักษรที่อานออกเสียง 1 พยางค

             1. พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี = หลวง (อักษรนํา)

 5. ตอบ 4 “ดูนํ้าวิ่งกลิ้งเชียงเปนเกลียวกลอก   กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน

   บางพลุงพลุงวุงวงเหมือนกงเกวียน  ดูเวียนเวียนควางควางเปนหวางวน”

  อักษรนํา = ฉวัด เฉวียน เหมือน หวาง (4 คํา)

  อักษรควบ = กลิ้ง เกลียว กลอก กลับ กระ พลุง พลุง เกวียน ควาง ควาง (10 คํา)

 6. ตอบ 2 เนื่องจาก 

  1. กลวง แปรก ควาย ตรอง หลั่น    3. สรวลครบกลาปรักปลาต  

  4. เกล็ด คลาด หวาด ปลาย กราบ = เปนอักษนํา (พิมพหนา)

 7. ตอบ 1 “ถึงบางพูดพูดดีเปนศรีศักดิ์  มีคนรักรสถอยอรอยจิต

    แมนพูดชั่วตัวตายทําลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษยเพราะพูดจา”

   “ปปตตปปปต    ปปตตปตปต

    ปตปปปปปต    ตตตปตตตตป”

  จึงมีคําเปน 17 คํา คําตาย 16 คํา

 8. ตอบ 4 คําลหุ คือคําที่ไมมีตัวสะกด และประสมดวยสระเสียงสั้นคือคําวา “ประ”

 9. ตอบ 4 คําเปน คือคําที่สะกดดวยมาตราแม “นมยวง”และประสมดวยสระเสียงยาว

  1. กานบัวบอกลึกตื้น ชลธาร  =  ปปตตป ปตป  4

  2. มารยาทสอสันดาน  ชาติเชื้อ = ปตตปปป ตป  5

  3. โฉดฉลาดเพราะคําขาน  ควรทราบ = ตตตตปป ปป  4

  4. หยอมหญาเหี่ยวแหงเรื้อ  บอกรายแสลงดิน = ปปปปป ตปตปป 8

 10. ตอบ 3 เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ขอจะพบวา

  ขอ 1 มีคําลหุ คือ ละ (1)   ขอ 2 มีคําลหุ คือ ระ (1)

  ขอ 3 มีคําลหุ คือ ฉะ เพราะ (2)  ขอ 4 มีคําลหุ คือ สะ (1)
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 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

  เสียงในภาษาไทย

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-1

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม. 3 :

  เสียงพยัญชนะภาษาไทย

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-2

 

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

  เสียงในภาษาไทย (พยัญชนะ)

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-3

 

 • 07 : คําเปน-คําตาย/คําครุ-คําลหุ

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-4

 • เคล็ดลับภาษาไทย กับครูลิลลี่

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-5

 • หลักการจําคําเปน-คําตาย

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-6

 • ครุ ลหุ เอก โท

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-7

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

  เสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย  เสียงในภาษาไทย

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-1  /book/m3/onet-thai/ch1-1

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม. 3 : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม. 3 :

  เสียงพยัญชนะภาษาไทย  เสียงพยัญชนะภาษาไทย

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-2  /book/m3/onet-thai/ch1-2

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

  เสียงในภาษาไทย (พยัญชนะ)

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-3  /book/m3/onet-thai/ch1-3  /book/m3/onet-thai/ch1-3

 • 07 : คําเปน-คําตาย/คําครุ-คําลหุ • 07 : คําเปน-คําตาย/คําครุ-คําลหุ • 07 : คําเปน-คําตาย/คําครุ-คําลหุ • 07 : คําเปน-คําตาย/คําครุ-คําลหุ

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-4

 • เคล็ดลับภาษาไทย กับครูลิลลี่ • เคล็ดลับภาษาไทย กับครูลิลลี่

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-5  /book/m3/onet-thai/ch1-5  /book/m3/onet-thai/ch1-5  /book/m3/onet-thai/ch1-5

 • หลักการจําคําเปน-คําตาย • หลักการจําคําเปน-คําตาย • หลักการจําคําเปน-คําตาย • หลักการจําคําเปน-คําตาย

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-6

 • ครุ ลหุ เอก โท • ครุ ลหุ เอก โท

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch1-7  /book/m3/onet-thai/ch1-7

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : สอนศาสตร, ภาษาไทย, เสียงสระ, คําควบกลํ้า, อักษรนํา, วรรณยุกต, คําเปน, คําตาย, 

 พยัญชนะ, ตัวสะกด
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บทที่2

คําไทยแทและคํายืมภาษาตางประเทศ

คําไทยแท

 คําไทยแทมีลักษณะสังเกตได ดังนี้

 1. คําไทยแทสวนมากเปนคําพยางคเดียว และมีความหมายสมบูรณในตัวเอง

  เชน พอ แม พี่ นอง ไร นา หมา แมว รอน ดิน นํ้า ลม ไฟ ฟา ผม เจา ไป นั่ง นอน

                  กิน ฝูง อัน อวน ผอม ชั่ว ดี ชาว ดํา หนึ่ง สอง สาม หลาย ยาว สั้น ไม ใจ เปนตน

 ขอสังเกต! คําไทยแทเมื่ออานแลวจะเขาใจความหมายไดทันทีเลย ไมตองแปลอีกรอบหนึ่ง

 ระวัง! คําไทยบางคําอาจมี 2 พยางค กลาวคือ

  1. การเพิ่มเสียงหนาศัพท เชน

   คบ  = ประคบ  จวบ  = ประจวบ  ทํา  = กระทํา 

   โดด  = กระโดด  แอม  = กระแอม  คึก  = คะคึก

   ริก   = ระริก  ฉาด  = ฉะฉาด  อุม  = ชอุม

   นกยาง = นกกระยาง ลูกดุม = ลูกกระดุม โงก = ชะโงก

  2 การกลายเสียงตามการเปลี่ยนแปลงของภาษา (การกรอนเสียง) เชน

   หมากมวง  = มะมวง หมากพราว  = มะพราว ตัวเข  = ตะเข

   ตาวัน  = ตะวัน  ตาปู  = ตะปู  ตากรา  = ตะกรา

   ตนเคียน  = ตะเคียน ตนโก = ตะโก  ตนไคร  = ตะไคร 

   สายเอว  = สะเอว  สายดือ = สะดือ  สายดึง  = สะดึง 

 2. คําไทยแทไมนิยมคําควบกลํ้า 

  เชน เรา ไร ดี ดาบ หิน เปนตน

 3. คําไทยแทมักจะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 

  เชน ชก ฟด โยน วัด พบ ยิง โนม จิ้ม กัด ผม จวบ เปนตน

 ระวัง! มีคําไทยแทบางคําสะกดไมตรงมาตรามีใชในคําประพันธ คือ

  ดูกร มาจาก ดูกอน อรชร มาจาก ออนชอย

 4. คําไทยแทจะไมมีตัวการันต

  เชน ยัน สัด สัน เปนตน

 ระวัง!* คําไทยแทที่มีตัวการันตมีอยูบางเนื่องจากการแผลงอักษร เชน 

  ผี้ว แปลวา ถาหากวา

  มาห แปลวา ผี ยักษ

  เยียร แปลวา งามยิ่ง
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 5. คําไทยแทจะไมใชพยัญชนะเหลานี้ ไดแก ฆ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ณ ฒ ธ ภ ฬ ศ ษ 

  ยกเวน ถาพบคําพวกนี้จําไวเลยวาเปนคําไทยแท ไดแก

  ฆา เฆี่ยน ฆอง ระฆัง ศึก เศิก ศอก เศรา พิศ 

                    หญิง ใหญ หญา ณ ธ ธง เธอ สะใภ อําเภอ สําเภา

 6. ภาษาไทยเปนภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต 

 วรรณยุกตทําใหคําเกิดระดับเสียงตางกันและทําใหคํามีความหมายตางกันไปดวย       

  เชน เสือ เสื่อ เสื้อ         ปา ปา ปา ปา ปา นา นา นา เปนตน

สิ่งที่นองควรระวังไว

 คําบางคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราจะไมใชคําไทยแท  เชน  โลก กาย ชน วัย ชัย เดิน โปรด เปนตน

คํายืมภาษาตางประเทศ

 1. คํายืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

   ภาษาบาลี                 ภาษาสันสกฤต

1. บาลีมีสระ 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

เชน สักกะ อัคคี อุตุ มิจฉา 

2. บาลีใช ส เชน สาสนา สัตตะ สิริ สูญ

3. บาลีใช ฬ เชน จุฬา กีฬา ครุฬ

4. บาลีใชหลักพยัญชนะตัวสะกดตัวตามดัง

ตาราง เชน ปจจัย อิทธิ นิพพาน บัลลังก

5. บาลีใชพยัญชนะเรียงพยางค เชน กิริยา 

สามี ปฐม ถาวร

6. บาลีมีหลักตัวสะกดตัวตาม

1. สันสกฤตมีสระ 14 ตัว คือเหมือนบาลีแต

เพิ่ม ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไอ เอา เชน ฤษี ฤดู ไอศวรรย 

เมาลี ตฤณ

2. สันสกฤตใช ศ ษ เชน ศาสนา ศีรษะ วันศุกร 

3. สันสกฤตใช ฑ เชน จุฑา กรีฑา ครุฑ

4. สันสกฤตใชตัว รร แทน รฺ (ร เรผะ) เชน 

ธรรม กรรม มรรค สรรพ วรรณ

5. สันสกฤตใชอักษรควบกลํ้า เชน กริยา สวามี 

ประถม สถาวร

6. สันสกฤตใช ส นํา ด ต ถ ท ธ น
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สิ่งที่นองควรระวังไว

 1. การใช ศ และ ษ มักเปนคําสันสกฤต นอกจากนี้ยังสามารถใชไดในภาษาอื่น คือ

  คําไทยแทที่ใช ศ ษ เชน ศึก เศิก ศอก เศรา พิศ พัศดี ดาษดา ดาษ

  คํายืมภาษาตะวันตกที่ใช ศ ษ เชน ออฟฟศ อังกฤษ ฝรั่งเศส 

  คํายืมภาษาเขมรที่ใช ศ เชน เลิศ มาศ ศก ศรี

 2. ถาเปนคําพยางคเดียว มักอานออกเสียงแยกพยางคได หรือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปคําได

  เชน วัน  ถาเปนคําไทยแทจะอยูในบริบทใดก็คงรูปเชนนี้เสมอ

              วัน ถาเปนคําบาลีสันสกฤต สามารถอานแยกพยางคไดหรือเปลี่ยนแปลงรูปคํา  

  เชน วนา ซึ่ง วัน มีความหมายวา ปา

 3. มักสะกดไมตรงมาตรา

 4. ถาตัวสะกดมี 2 ตัว ตัวที่ 2 เปน ร จะเปนคําสันสกฤต เชน จักร มิตร

 5. ถาคํานั้นมี ย (ตย นย ทย ธย รย ศย ณย สย) จะเปนคําสันสกฤต เชน อาทิตย อัศจรรย 

 ตารางตัวสะกดตัวตาม สําหรับคําบาลี ดังนี้

  วรรค  แถวที่ 1  แถวที่ 2  แถวที่ 3  แถวที่ 4  แถวที่ 5

 จํางายๆ สําหรับเศษวรรค ทองวา “ ยักษวิ่งลงเรือเห็นเสือจุฬา ๐”

  1. พยัญชนะแถวที่ 1 เปนตัวสะกด พยัญชนะแถวที่ 1 หรือ 2 เปนตัวตาม 

   เชน  ภิกขุ ทุกข จักกะ มัจจุ ปุจฉา ยุตติ สัตถา

  2. พยัญชนะแถวที่ 3 เปนตัวสะกด พยัญชนะแถวที่ 3 หรือ 4 เปนตัวตาม

   เชน  อัคคะ วิชชา ลัทธิ อิทธิ ทัพพี นิพพาน ทัพภ

  3. พยัญชนะแถวที่ 5 เปนตัวสะกด พยัญชนะแถวที่ 1-5 ในวรรคเดียวกันเปนตัวตาม

   เชน สังขาร อังคาร สัญญา บุญญ สันฐาน สัมผัส สมภาร

  4. พยัญชนะเศษวรรคเปนตัวสะกด พยัญชนะเศษวรรคเปนตัวตาม 

   เชน  บัลลังก อัสสะ มัสสุ รัสสะ อัยยิกา วัลลภ หัสสะ

พิจารณาวาคําใดเปนคําภาษาบาลี คําภาษาสันสกฤต

  1. อิทธิ - ฤทธิ์  

   อธิบาย อิทธิ เปนคําภาษาบาลี เพราะ ท เปนตัวสะกด ธ เปนตัวตาม ตามตารางนั่นเอง

    ฤทธิ์ เปนคําสันสกฤต  เพราะ ฤ เปนสระที่ใชในภาษาสันสกฤต

  2. ไอศวรรย    - อิสริยะ 

   อธิบาย ไอศวรรย เปนคําภาษาสันสกฤต เพราะ ใช สระไอ มีตัว ศ ใช ร หัน และมี ย 

    อิสริยะ เปนคําภาษาบาลี เพราะเปนการอานเรียงพยางค

วรรค กะ
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  3. จักษุ    - จักขุ

   อธิบาย จักษุ เปนคําภาษาสันสกฤต เพราะ ใชตัว ษ นั่นเอง ไมใชในคําภาษาบาลี

    จักขุ เปนคําภาษาบาลี เพราะ ก เปนตัวสะกด ข เปนตัวตาม ตามตารางนั่นเอง 

  4. ปรกติ    - ปกติ

   อธิบาย ปรกติ เปนคําภาษาสันสกฤต เพราะ ใชอักษรควบกลํ้า

    ปกติ เปนคําภาษาบาลี เพราะ เปนการอานเรียงพยางค

  5. จุฬา    - จุฑา   

   อธิบาย จุฬา เปนคําภาษาบาลี เพราะ ใชตัว ฬ

    จุฑา เปนคําภาษาสันสกฤต เพราะ ใชตัว ฑ

  6. อัจฉริยะ    - อัศจรรย 

   อธิบาย อัจฉริยะ เปนคําภาษาบาลี เพราะ จ เปนตัวสะกด ฉ เปนตัวตาม ตามตารางนั่นเอง 

    อัศจรรย เปนคําภาษาสันสกฤต เพราะ ใชตัว ศ ใช ร หัน และมี ย  

  7. วัฒนะ    - วรรธนะ

   อธิบาย วัฒนะ เปนคําภาษาบาลี เพราะ เปนการอานเรียงพยางค ใช ฒ

    วรรธนะ เปนคําภาษาสันสกฤต เพราะ ใช ร หัน

  8. ขัตติยะ - กษัตริย

   อธิบาย ขัตติยะ เปนคําภาษาบาลี เพราะ ต เปนตัวสะกด ต เปนตัวตาม ตามตารางนั่นเอง

    กษัตริย เปนคําภาษาสันสกฤต เพราะ ใชตัว ษ ใช ตร และมี ย

  9. อัชฌาสัย  - อัธยาศัย 

   อธิบาย อัชฌาสัย เปนคําภาษาบาลี เพราะ ช เปนตัวสะกด ฌ เปนตัวตาม ตามตารางนั่นเอง

    อัธยาศัย เปนคําภาษาสันสกฤต เพราะ ใชตัว ศ

 2. คํายืมภาษาเขมร

  คํายมืภาษาเขมรเขามาปะปนในภาษาไทย สวนมากมกัใชเปนคําราชาศพัท ใชในคําสามัญทัว่ไป และคําทีเ่ปนคําโดด

คลายกับภาษาไทย โดยมีขอสังเกตดังนี้

  1. มักสะกดดวยพยัญชนะ จ ญ ร ล ส โดยไมมีตัวตาม 

   จํางายๆ ทองวา “เจาหญิงรักเสี่ยเล็ง”

   เชน  เสด็จ ตรวจ ผจญ เจริญ เผชิญ บําเพ็ญ สราญ เมิล

    กํานัล ตําบล กังวล ควาญ ทูล กํานล กําสรวล ตรัส

  2. เปนคําพยางคเดียวที่ไมมีความหมายสมบูรณในตัวเอง ตองแปลความหมาย

   เชน แข  เพ็ญ ทรวง ศก ทูล เลิศ มาศ ทอ

    โปรด กาจ เลอ สรวง สรร เฌอ แสะ กัน

  3. คําเขมรมคีวบกล้ํามาก เมือ่ไทยยมืเขามาใช อานออกเสียงควบกล้ําบาง อักษรนาํบาง และอานเรยีงพยางคบาง

   เชน สนาม พเยีย ขนง เขนย ฉนวน เสนียด สดับ โขมด

    ขจี ขลาด ขลัง เขลา เพราะ เพลง ไพเราะ ปรัก

  4. การแผลงคําตามวิธีของคําเขมร

   แผลง ข เปน กระ

    เชน ขจาย  -  กระจาย  ขจอก  -  กระขอก  

     ขทง   -  กระทง  ขดาน  -  กระดาน
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   แผลง ผ เปน ประ บรร

    เชน ผทม  -  ประทม, บรรทม  ผจง  -  ประจง, บรรจง

     ลาญ  - ประลาญ   ผสม  -  ประสม, บรรสม

    ยกเวน บรรหาร เปนคําบาลี สันสกฤต เพราะแผลงมาจาก บริหาร

   แทรก อํา อําน อําร อําง

    เชน เสร็จ  - สําเร็จ อวย  - อํานวย ชะ  -  ชําระ ชือ  -  ชําเงือ

   เติม บัง บัน บํา

    เชน ควร  -  บังควร คม  -  บังคม เพ็ญ  - บําเพ็ญ 

   เติม ประ 

    เชน ชุม  -  ประชุม 

   เติม ป ผ

    เชน ราบ  -  ปราบ ลาญ  -  ผลาญ

แนวขอสอบ

 1. ขอใดไมมีคํายืมจากภาษาตางประเทศ

  1. ฝรั่งเปนตนตํารับกินอาหารเร็ว ยืนกินเดินกินก็ได

  2. เมื่อเรารับมาก็ตองกินตามอยางเขาและรูสึกวางายดี

  3. เราไมไดกินเพื่อประหยัดเวลาเอาไวทําการงานอยางอื่น

  4. เปนการกินเลนๆกันในหมูคนวัยที่ยังทํามาหากินไมไดมากกวา

 2. ขอใดไมมีคําที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต

  1. เราตองใชภาษาไทยใหถูกตอง  2. อยาเลี้ยงลูกใหเปนเทวดา

  3. ชื่อของเขาอยูในทําเนียบรุน  4. ภรรยาของเขาทํางานอยูที่นี่

 3. ขอใดเกิดจากคําที่เปนภาษาบาลี สันสกฤตทั้งหมด 

  1. คริสตมาส     2. เคมีภัณฑ

  3. ศิลปกรรม     4. อนุกาชาด

 4. ขอใดไมใชวิธีสังเกตคํายืมภาษาเขมรในภาษาไทย 

  1. ใชคําควบกลํ้า    2. ใชอักษรนํา

  3. ใชตัว จ เปนตัวสะกด    4. ใชตัวสะกดตัวตาม

 5. ขอใดไมมีคําที่มาจากภาษาตางประเทศ 

  1. มีตายายสามีภรรยาคูหนึ่งอยูกันมานานจนลวงเขาวัยชราแตไมมีบุตร

  2. วันหนึ่งตายายลอยเรือหาปลาไปตามริมแมนํ้าใหญที่มีอาณาบริเวณถึง 10 ไรเศษ

  3. ขณะที่ยายคัดเรือเขาชายฝงเห็นไขจระเขฟองหนึ่งอยูบนกอพงจึงเก็บมา

  4. ตั้งใจวาจะเอาไปฟกใหเปนตัวเลี้ยงไวที่บานแมตาจะหามแตยายก็ไมฟง

 6. ขอใดเปนคําที่มีที่มาจากภาษาบาลีทุกคํา

  1. ศีรษะ ปญญา    2. ขันติ อิจฉา

  3. วงกต พรรษา    4. พุทธิ ศรัทธา
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 7. ขอใดเปนภาษาบาลีทุกคํา

  1. อินทร ยุทธ ขณะ    2. พัฒนาการ วัตถุ บุญ

   3. ปราชญ อนิจจา สัตว    4. สามัคคี ประวัติ กษัตริย

 8. ขอใดเปนคํายืมจากภาษาสันสกฤตทุกคํา

  1. อัคคี มัลลิกา ฤกษ   2. เศรษฐี ปรัชญา สรรค

  3. มณโฑ ปริญญา วัลลภ   4. วัฒนา อักขร พิมพ

 9. ขอใดเปนคําเขมรทุกคํา

  1. จมูก ถนน บําเพ็ญ   2. อนิจจา อําเภอ บันเทิง

  3. สวรรค อํานาจ ขจร   4. ผลาญ ทําเนียบ สัญจร

 10. ขอใดไมมีคําเขมร

  1. จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ   2. คุณยาทํากนกแกวลายไทย

  3. สุขสําราญเหมือนดอกไมยามเชา  4. ดําเนินไปถึงที่หมายปลายทาง

เฉลยคําตอบ

 1. ตอบ 2 เนื่องจาก ขอ 1 ตํารับ เดิน เปนคําเขมรอาหาร เปนคําบาลีสันสกฤต

      ขอ 3 เวลา การ เปนคําบาลีสันสกฤต

      ขอ 4 การ วัย    เปนคําบาลีสันสกฤต

 2. ตอบ 3 เนื่องจาก ขอ 1 2 4 มีคําภาษาบาลีสันสกฤต คือ ภาษา เทวดา และภรรยา ตามลําดับ

 3. ตอบ 2 ศิลปกรรม เพราะเปนการสมาสกัน ระหวาง ศิลปะ กับ กรรม (เปนสันสกฤต)

   เคมี เปนคําภาษาอังกฤษ คริสตมาส เปนคําภาษาอังกฤษ

 4. ตอบ 4 เพราะตัวสะกดตัวตาม จะเปนหลักของคํายืมภาษาบาลี

 5. ตอบ 4 เพราะ ขอ 1  สามี ภรรยา วัย บุตร เปนคําบาลีสันสกฤต

             ขอ 2   บริเวณ เศษ เปนคําบาลีสันสกฤต

             ขอ 3   ขณะ เปนคําบาลีสันสกฤต

 6. ตอบ 2 เพราะ ขันติ อิจฉา ตรงตามหลักตัวสะกดตัวตาม

            ศีรษะ พรรษา ศรัทธา เปนคําภาษาสันสกฤต

 7. ตอบ 2 เพราะ พัฒนา วัตถุ บุญ เปนคําภาษาบาลีตามหลักตัวสะกดตัวตาม

            อินทร ปราชญ สัตว ประวัติ กษัตริย เปนคําภาษาสันสกฤต

 8. ตอบ 2 เพราะ เศรษฐี (ศ) ปรัชญา(ควบกลํ้า) สรรค(ร หัน) เปนคําสันสกฤต

            อัคคี มัลลิกา มณโฑ ปริญญา วัลลภ วัฒนา อักขร พิมพ เปนคําภาษาบาลี

 9. ตอบ 1 เพราะ จมูก (อักษรนํา) ถนน (อักษรนํา) บําเพ็ญ (บํา) เปนคําเขมร

            อนิจจา สัญจร เปนคําบาลี สวรรค เปนคําสันสกฤต

 10. ตอบ 2 เพราะ กนก เปนคําสันสกฤต 

              โปรด สําราญ ดําเนิน เปนคําเขมร
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•  คําไทยแท 

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch2-5

 

•  การยืมคําจากภาษาอื่น

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch2-6

•  คําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต 

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch2-7

 

•  คําที่มาจากภาษาเขมร

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch2-8

• สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :

 คําบาลี สันสกฤต 

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch2-1

•  สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

 คําไทยแทและคําที่มาจากภาษา

 ตางประเทศ

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch2-2

• สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

 ลักษณะสังเกตคําไทยแทและคํา

 ที่มาจากภาษาตางประเทศ

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch2-3

•  ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง คําที่มาจาก

 ภาษาตางประเทศ

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch2-4

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : สอนศาสตร, ภาษาไทย, คําไทยแท, คํา, คําไทย, บาลี, สันสกฤต, เขมร, คําตางประเทศ
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บทที่3

คําและการสรางคํา

ชนิดของคํา 

 คําในภาษาไทย แบงออกเปน 7 ชนิด คือ

 1. คํานาม

 คํานาม คือ คําที่ใชเรียกชื่อ คน สัตว ส่ิงของ สถานที่ อาการ สภาพ และลักษณะ ทั้งส่ิงที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปน

รูปธรรมและนามธรรม

 คํานามแบงออกเปน 5 ชนิด 

  1. สามานยนาม คือ คํานามสามัญที่ใชเปนชื่อทั่วไป หรือเปนคําเรียกส่ิงตางๆ โดยทั่วไป ไมชี้เฉพาะเจาะจง

เชน คน รถ ปลา สม เปนตน  

  2. วิสามานยนาม คือ คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของคน สัตว สถานที่ หรือเปนคําเรียกบุคคล สถานที่เพื่อเจาะจงวา

เปนคนไหน สิ่งใด เชน โรงเรียนสตรีวิทยา วัดพระแกว โรงพยาบาลศิริราช 

  3. ลักษณนาม คือ คํานามที่ทําหนาที่ประกอบนามอื่น เพื่อบอกรูปราง ลักษณะ ขนาดหรือปริมาณของนามนั้นให

ชัดเจนขึ้น เชน แทง เรือน หลัง อัน ตน

  4. สมหุนาม คือ คํานามบอกหมวดหมูของสามานยนาม และวสิามานยนามทีร่วมกนัมากๆ เชน ฝูงนก คณะนักเรยีน 

เหลาลูกเสือ

  5. อาการนาม คือ คําเรียกสิ่งที่ไมมีรูปราง ไมมีขนาด จะมีคําวา "การ" และ "ความ" นําหนา เชน การกิน 

การนอน การเรียน ความสวย ความคิด ความดี

ขอสังเกต

 คําวา "การ" และ "ความ" ถานําหนาคําชนิดอ่ืนที่ไมใชคํากริยา หรือวิเศษณจะไมนับวาเปนอาการนาม เชน การรถไฟ 

การประปา ความแพง เปนตน คําเหลานี้จัดเปนคําประสม

 2. คําสรรพนาม

 คําสรรพนาม คือ คําทีใ่ชแทนนามในประโยคส่ือสาร เราใชคําสรรพนามเพือ่ไมตองกลาวคํานามซ้ําๆ (หวัใจของคําสรรพนาม

คือ “ใชแทน”)

 ชนิดของคําสรรพนาม แบงเปน 6 ชนิด

  1. บุรุษสรรพนาม (สรรพนามที่ใชแทนคน) เปนสรรพนามที่ใชในการพูดจา สื่อสารกันระหวางผูสงสาร (ผูพูด) ผูรับ

สาร (ผูฟง) และผูที่เรากลาวถึง มี 3 ชนิด ดังนี้

   - สรรพนามบุรุษที่ 1 ใชแทนผูสงสาร (ผูพูด) เชน ฉัน ดิฉัน ผม ขาพเจา เรา หนู เปนตน

   - สรรพนามบุรุษที่ 2 ใชแทนผูรับสาร (ผูที่พูดดวย) เชน ทาน คุณ เธอ แก ใตเทา เปนตน 

   - สรรพนามบุรุษที่ 3 ใชแทนผูที่กลาวถึง เชน ทาน เขา มัน เปนตน
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  2. ประพันธสรรพนาม (สรรพนามทีใ่ชเชือ่มประโยค) สรรพนามนีใ้ชแทนนามหรอืสรรพนามทีอ่ยูขางหนาและตองการ 

จะกลาวซํ้าอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังใชเชื่อมประโยคสองประโยคเขาดวยกัน จะมีคําวา “ผู ที่ ซึ่ง อัน” 

   เชน รานอาหารที่อยูตรงขามบานของฉันเปดตอนเที่ยง

  3. วิภาคสรรพนาม (สรรพนามบอกความชี้ซํ้า) เปนสรรพนามที่ใชแทนนามที่อยูขางหนา เมื่อตองการเอยซํ้า โดยที่

ไมตองเอยนามนั้นซํ้าอีก และเพื่อแสดงความหมายแยกออกเปนสวนๆ ไดแกคําวา “บาง ตาง กัน”

   เชน นักเรียนตางแสดงความคิดเห็น  

  4. นยิมสรรพนาม (สรรพนามชีเ้ฉพาะ) เปนสรรพนามทีใ่ชแทนคํานามทีก่ลาวถงึทีอ่ยู เพือ่ระบุใหชดัเจนยิง่ขึน้ ไดแก

คําวา นี่ นี้ นั่น นั้น โนน โนน อยางนี้ อยางนั้น เชนนั้น

   เชน นี่คือบานของฉัน นั่นรถยนตของเธอ

  5. อนิยมสรรพนาม (สรรพนามบอกความไมเจาะจง) คือ สรรพนามที่ใชแทนนามที่กลาวถึงโดยไมตองการคําตอบ 

ไมชี้เฉพาะเจาะจง ไดแกคําวา ใคร อะไร ที่ไหน ผูใด สิ่งใด ใครๆ อะไรๆ

   เชน ใครๆ ก็พูดเชนนั้นได

  6. ปฤจฉาสรรพนาม (สรรพนามที่เปนคําถาม) คือ สรรพนามที่ใชแทนนามเปนการถามที่ตองการคําตอบ ไดแก

คําวา ใคร อะไร ไหน ผูใด 

   เชน ใครหยิบปากกาบนโตะไป

 3. คํากริยา

 คํากริยา คือ คําที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทําของคํานาม และคําสรรพนามในประโยค คํากริยาบางคําอาจมี

ความหมายสมบูรณในตัวเอง บางคําตองมีคําอื่นมาประกอบและบางคําตองไปประกอบคําอื่นเพื่อขยายความ

 ชนิดของคํากริยา คํากริยาแบงออกเปน 5 ชนิด ดังนี้

  1. อกรรมกริยา (กริยาที่ไมตองมีกรรมมารับ) คือ กริยาที่มีความหมายสมบูรณ ชัดเจนในตัวเอง

   เชน แมยืน รถติด

  2. สกรรมกริยา (กริยาที่ตองมีกรรมมารองรับ) คือ กริยาที่ตองมีกรรมมารับจึงจะไดใจความสมบูรณ

   เชน นองกินเคก สมใจลางจาน

  3. วกิตรรถกรยิา (คําทีม่ารบัไมใชกรรมแตเปนสวนเติมเต็ม) คือ คํากรยิานัน้ตองมคํีานามหรอืสรรพนามมาชวยขยาย

ความหมายใหสมบูรณ เชนคําวา เปน เหมือน คลาย เทา คือ เสมือน ดุจ 

   เชน สมศักดิ์เปนตํารวจ  เธอคือหัวหนาหอง ม. 6

  4. กรยิานุเคราะห (กรยิาชวย) คือ คําทีเ่ติมหนาคํากรยิาหลักในประโยคเพือ่ชวยขยายความหมายของคํากรยิาสําคัญ 

ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ทําหนาที่บอกกาลหรือการกระทํา เชนคําวา กําลัง จะ ได แลว ตอง อยา จง โปรด ชวย ควร คงจะ อาจจะ เปนตน 

   เชน เธอกําลังกินขาว  หนอยตองทําความสะอาดบาน 

  5. กริยาสภาสมาลา คือ กริยาที่ทําหนาที่เปนคํานามอาจเปนประธาน หรือกรรมหรือบทขยายของประธาน

   เชน เขาซอมรองเพลงทุกวัน

 4. คําวิเศษณ

 คําวิเศษณ คือ คําที่ใชขยายคําอ่ืน ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา หรือคําวิเศษณ ใหมีความหมายชัดเจนขึ้น

(หัวใจของคําวิเศษณ คือ “ใชขยาย”)

 คําวิเศษณ แบงออกเปน 10 ชนิด คือ

  1. ลักษณวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่บอกลักษณะ ชนิด ขนาด สี เสียง กลิ่น รส อาการ เปนตน 

   เชน คนเลวยอมไดรับผลกรรม
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  2. กาลวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่บอกเวลา อดีต ปจจุบัน อนาคต เชา สาย บาย คํ่า เปนตน

   เชน เจานายออกไปขางนอกตอนเที่ยง

  3. สถานวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่บอกสถานที่หรือระยะทาง ไดแกคําวา ใกล ไกล เหนือ ใต ขวา ซาย หนา บน

หลัง เปนตน 

   เชน โรงพยาบาลอยูไกล 

  4. ประมาณวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่บอกจํานวนหรือปริมาณ ไดแกคําวา มาก นอย หมด หนึ่ง สอง หลาย ทั้งหมด 

จุ เปนตน 

   เชน นักเรียนขาดเรียนสองคน

  5. นิยมวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่บอกความชี้เฉพาะแนนอน ไดแกคําวา นี่ โนน นั่น นี้ นั้น โนน แน เอง ทั้งนี้ ทั้งนั้น 

อยางนี้ เปนตน 

   เชน หลอนนี่ทําตัวแยมาก

  6. อนิยมวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่บอกความไมชี้เฉพาะ ไมแนนอน ไดแกคําวา อันใด อ่ืน ใด ไย ไหน อะไร

เชนไร เปนตน 

   เชน หนังสือเลมไหนเราก็ชอบอาน

  7. ปฤจฉาวเิศษณ คือ คําวเิศษณทีบ่อกเนือ้ความเปนคําถามหรอืความสงสัย ไดแกคําวา ใด อะไร ไหน ทาํไม เปนตน 

   เชน ปากกาดามไหนเปนของเธอ

  8. ประติชญาวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่แสดงถึงการขานรับในการเจรจาโตตอบกัน ไดแกคําวา จา คะ ครับ ขอรับ ขา 

จะ เปนตน 

   เชน พอครับ ผมอยากไปทะเล

  9. ประติเษธวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่บอกความปฏิเสธไมยอมรับ ไดแกคําวา ไม ไมได หามิได บ เปนตน 

   เชน เราไมไปเชียงใหมกับเขา

  10. ประพันธวิเศษณ คือ คําวิเศษณที่ประกอบคํากริยาและคําวิเศษณเพื่อเชื่อมประโยค จะมีคําวา ที่ ซึ่ง อัน อยาง

ที่ ให วา เพื่อ เพื่อวา เพราะ เมื่อ จน ตาม เปนตน

   เชน หนอยชอบทําอะไรอยางที่หลอนตองการ

 5. คําบุพบท

 คําบุพบท คือ คําที่มีหนาที่เชื่อมคํา หรือกลุมคําเพื่อแสดงความสัมพันธกับคําอื่นๆ ในประโยค

 คําบุพบท แบงออกเปน 2 ชนิด

  1. คําบุพบทที่แสดงความสัมพันธระหวางคําตอคํา 

   โดย  บอกความเปนเจาของ - สมุดเลมนี้เปนของเธอ

     บอกความเกี่ยวของ - จิตราไปกรุงเทพกับสมพร

     บอกจุดหมาย  - เขาเรียนหนักเพื่ออนาคตที่ดี

     บอกเวลา  - แมไปวัดตั้งแตเชาแลว

     บอกสถานที่  - เรานัดเจอกันที่หนาโรงเรียน

     บอกความเปรียบเทียบ - อั้มสวยกวาอิ้บ

  2. คําบุพบทที่ไมแสดงความสัมพันธกับบทอื่น โดยจะอยูตนประโยค ใชเปนคําเรียกรองหรือทักทาย มีคําวา

ดูกร ดูรา ดูแนะ ขาแต (ปจจุบันยกเลิกใชแลว)

   เชน ดูกอน คุณควรคิดใหดีๆ อีกรอบ

    ดูกร สงฆผูทรงศีลวิสุทธิโอภาสขาดกิเลสแดนสงสาร



28 ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

 6. คําสันธาน

 คําสันธาน คือ คําที่ทําหนาที่เชื่อมประโยคกับประโยค เชื่อมขอความกับขอความใหสละสลวย คําสันธานมี 4 ชนิด คือ

  1. เชื่อมใจความที่คลอยตามกัน ไดแกคําวา กับ และ ทั้ง…และ ทั้ง…ก็ ครั้น…ก็ พอ…ก็ 

   เชน พอเธอกินขาวเสร็จก็ไปอาบนํ้า

  2. เชื่อมใจความที่ขัดแยงกัน ไดแกคําวา แต แตวา ถึง…ก็ กวา…ก็ 

   เชน กวาถั่วจะสุกงาก็ไหม

  3. เชื่อมใจความเปนเหตุเปนผลกัน ไดแกคําวา จึง เพราะ…จึง เพราะฉะนั้น…จึง 

   เชน เพราะฝนตกรถจึงติด

  4. เชื่อมใจความใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ไดแกคําวา หรือ หรือไมก็ ไมเชนนั้น มิฉะนั้น 

   เชน นักเรียนจะทําการบานหรือไมก็อานหนังสือ 

 7. คําอุทาน

 คําอุทาน คือ คําที่เปลงออกมาเพื่อแสดงอารมณหรือความรูสึกของผูพูด มักจะเปนคําที่ไมมีความหมาย แตเนนความรูสึก

และอารมณของผูพูด

 คําอุทานแบงออกเปน 2 ชนิด คือ

  1. อุทานบอกอาการ ใชเปลงเสียงเพื่อบอกอาการและความรูสึกตางๆ ของผูพูด 

   เชน แนน เฮ โวย ชิชะ ดูดู ตายจริง วาย อนิจจา โถ เปนตน

  2. อุทานเสริมบท คือ คําพูดเสริมขึ้นมาโดยไมมีความหมาย อาจอยูหนาคํา หลังคําหรือแทรกกลางคํา เพ่ือเนน

ความหมายของคําที่จะพูดใหชัดเจนขึ้น 

   เชน  อาบนํ้าอาบทา 

    ลืมหูลืมตา 

    กินนํ้ากินทา

สิ่งที่ขอสอบชอบออกและนองๆ ควรทําความเขาใจอยาสับสนมีอยูดวยกันหลายจุด คือ

 1. นิยมสรรพนาม  VS นิยมวิเศษณ

  เชน นี่คือหนังสือของเธอ VS หนังสือเลมนี้ของเธอ

 นองๆ สังเกตวา นี่ เปนคําที่ใชแทนสิ่งที่ผูพูด พูดวาคือหนังสือ สังเกตวาจะนําหนาคํานามอยู ดังนั้นจึงเปนนิยมสรรพนาม 

แตคําวา นี้ เปนการเนนยํ้าและขยายใหเราทราบวา ตองเปนเลมนี้ ดังนั้นคําวา นี้ จึงขยายคําวา สมุด จึงเปนนิยมวิเศษณ

 2. อนิยมสรรพนาม VS อนิยมวิเศษณ

  เชน อะไรๆ ก็วาผม VS หนังสือเลมไหนก็แพงไปหมด

 นองๆ สังเกตวาอนิยมจะมีความคลายคลึงกับปฤจฉา แตอนิยมจะไมตองการคําตอบ ถาจะพิจารณาวาเปนอนิยมสรรพนาม

หรืออนิยมวิเศษณ ก็อยาลืมหัวใจสําคัญนั้นก็คือ สรรพนามใชแทน วิเศษณใชขยาย กลาวคือ อะไรๆ คํานี้สังเกตวาจะไมไดขยายคาํใด

เลยจงึเปนอนิยมสรรพนาม สวนคําวา ไหน จะเปนการขยายเพือ่ประกอบคํานาม สมดุ ทีไ่มตองการคําตอบจงึเปน อนิยมวเิศษณ

 3. ปฤจฉาสรรพนาม VS ปฤจฉาวิเศษณ

  เชน ไหนหนังสือของเธอ VS หนังสือเลมไหนของเธอ

 นองๆ สังเกตวาประโยค 2 ประโยคนี้แสดงคําถามที่ตองการคําตอบแต คําวา ไหน คําแรกนี้เปนการแทนสิ่งๆ หนึ่งวาอยู

ที่ไหน อยูตนประโยคสวนมากจะเปนปฤจฉาสรรพนาม สวนคําวา ไหน คําที่สองนี้เปนการขยายเพื่อประกอบคํานาม หนังสือ วาเปน

เลมไหน ตองเปนปฤจฉาวิเศษณ

 4. ประพันธสรรพนาม VS ประพันธวิเศษณ

  เชน   ผูชายที่อยูหนาบานเปนนักดนตรี   VS   นักเรียนทุกคนตั้งใจที่จะทํางานใหเสร็จ
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 นองๆ สังเกตดีๆ จะเห็นวา ที่ คําแรกแทนคําวา ผูชาย (ใชแทนคํานามขางหนา จะอยูติดคํานาม) จึงเปนประพันธสรรพนาม 

สวน ที่ คําที่สองใชประกอบคํากริยาที่อยูขางหนาเพื่อขยาย ที่ จึงขยายคําวา ตั้งใจ ที่อยูขางหนา ดังนั้นจึงเปนประพันธวิเศษณ

 5. อกรรมกริยา VS ลักษณวิเศษณ

  เชน ฝนตก VS หองครัวสะอาด

 คําวา ตก และ สะอาด เมื่ออยูในประโยคทั้งสองนี้จะทําหนาที่เปนภาคแสดงของประโยคได กลาวคือ สะอาด นอกจากจะ

เปนคําวิเศษณไดแลว ยังสามารถทําหนาที่เปนกริยาของประโยคได

 6. วิภาคสรรพนาม VS ประมาณวิเศษณ

  เชน นักเรียนบางก็กินบางก็เลน    VS นักเรียนบางคนกินบาง ทิ้งบาง

 นองๆ สังเกตดีๆ จะพบวา คําวา บาง ในประโยคแรกจะใชแทนคํานามคําวา นักเรียน เพื่อแยกเปนสวนๆ เปนฝายๆ จึงถือ

เปนวิภาคสรรพนาม แตคําวา บาง ในประโยคที่สองใชประกอบเพื่อบอกปริมาณ ใชประกอบคํากริยาคําวา กิน และ ทิ้ง จึงถือเปน

ประมาณวิเศษณ

 7. คําบุพบท VS สถานวิเศษณ

  เชน แมอยูในบาน VS แมอยูขางนอก

 คําบุพบทจะตองตามดวยคํานามหรอืคําสรรพนาม ซ่ึงคําวา ใน เปนบพุบทเพราะอยูหนา บาน ทีเ่ปนคํานาม สวนสถานวเิศษณ

จะบอกตําแหนงโดยจะวางอยูทายประโยคไมมีคํานาม ซึ่งคําวา ขางนอก เปนสถานวิเศษณเพราะอยูทายสุดของประโยคและไมมีคํา

นามหรือคําสรรพนามตามหลัง

 8. คําบุพบท VS คําสันธาน

  เชน ปลาหมอตายเพราะปาก VS ปากหมอตายเพราะปากไมดี 

 นองๆ จําไวเลยวา “บุพบท +นาม”  “สันธาน + ประโยค” คําวา เพราะ คําแรกจึงเปน คําบุพบท เพราะอยูหนาคํานาม คํา

วา เพราะ คําที่สองเปนคําสันธานเพราะอยูประโยค

การสรางคํา

   กอนที่นองๆ จะนําคําที่มีอยูนั้นไปสรางใหเกิดคําใหมขึ้นนั้น นองๆ ตองรูจักหนวยศัพทที่เล็กที่สุดของภาษาไทยกอน นั้นก็คือ 

คํามูล ดังนี้

คํามูล

 คํามูล คือ คําที่มีความหมายสมบูรณในตัวเอง เปนคําดั้งเดิมที่มีในภาษาเดิม เปนภาษาไทยหรือมาจากภาษาใดๆ ก็ได อาจมี

พยางคเดียวหรือหลายพยางคก็ได แตตองไมใชคําที่เกิดจากการประสมกับคําอื่นๆ

  เชน คํามูลพยางคเดียว = ชาง ปา มา วัว ควาย ใจ กิน เห็น บน ใน

   คํามูลสองพยางค  = ขนม ทะเล นารี กะทิ ตะกละ สะดวก

   คํามูลสามพยางค  = กะละแม มะละกอ นาฬกา กะละมัง จะละเม็ด เปนตน

 นองๆ กําลังสงสัยวาแลวจะดูอยางไร วิเคราะหอยางไรวาคําคํานั้นเปน คํามูล ไมใชคําอื่นๆ

 วิธีการงายๆ ที่จะสังเกต คือ ลองแยกคํานั้นๆ ออกมา ถาพบวามีบางคําหรือทุกคําไมมีความหมายเลย หรือมีความหมาย

แตความหมายนั้นไมมีเคากับคําเดิมเลย แสดงวาเปน คํามูล

  เชน มะละกอ ลองแยกออกมาจะพบวา มะ+ละ+กอ (มะ กับ ละ จะไมมีความหมาย)

  ดังนั้น มะละกอจึงเปนคํามูล
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  กระถาง ลองแยกออกมาจะพบวา กระ+ถาง (กระ เปนชื่อเตาชนิดหนึ่ง ถาง เปนกริยาแปลวา ฟนใหเตียน) ระวัง 

เมื่อแยกออกมาแลวมีความหมายทุกคําอยาดวนสรุปวาไมใชคํามูล สังเกตความหมายใหมที่เกิด ไมมีความเกี่ยวของกับความหมาย

เดิมเลย จึงถือเปนคํามูล

  หมาขาว ลองแยกออกมาจะพบวา หมา+ขาว (หมา มีความหมาย ขาว ก็มีความหมาย) เมื่อดูไปที่ความหมายใหม

ที่เกิด หมาขาว คือหมาที่มีสีขาว จะพบวาความหมายยังเกี่ยวของกับความหมายเดิมอยูและทุกคํามีความหมายหมด สามารถ

แยกศัพทได สรุปไดเลยวา ไมใชคํามูล

 สรุปอีกครั้ง  คําคําหนึ่งจะเปนคํามูลไดจะตอง

  1. คําพยางคเดียวที่มาจากภาษาใดๆ ก็ได

  2. ถามีหลายพยางค จะแยกศัพทไมได เพราะเมื่อแยกแลว คําจะไมมีความหมาย

  3. ถามีหลายพยางค แยกคําไดมีความหมาย ความหมายนั้นตองไมเกี่ยวของกับความหมายเดิม

คําประสม

 คําประสม คือการนําคํามูลที่มีความหมายไมเหมือนกัน ตั้งแตสองคําขึ้นไปนํามารวมกันแลวเกิดความหมายใหมแตยังมีเคา

ความหมายเดิม คําที่เกิดขึ้นจะเรียกวา คําประสม

ระวัง!

 คํามูล 2 คําที่มารวมกันเกิดเปนคําประสม ตองไมมีลักษณะของคําซอนเพื่อความหมาย คือตองไมมีความหมายเหมือนกัน 

คลายกัน หรือตรงกันขามกัน

 โครงสรางของคําประสม

    คําหลัก + คําเติม = คําประสม (คําใหม)

 นองๆ อาจสงสัยอะไรคือ คําหลัก อะไรคือ คําเติม ลองดูตัวอยางเพื่อเพิ่มความเขาใจ

  เชน   กินเมือง  กินแรง  กินใจ  กินที่  กินดอง เปนตน

 สังเกตวา คําวา กิน นั้นเปนคําหลักที่ตองการคําเติมซึ่งคือคําวา เมือง แรง ใจ ที่ ตามลําดับมาประกอบเพื่อใหมีความหมาย

ที่หลากหลายมากขึ้น

หลักการสรางคําประสม

 1. คํามูลที่นํามาสรางเปนคําประสม อาจทําหนาที่เปนคํานาม คําสรรพนาม กริยา วิเศษณ หรือบุพบท  ก็ได คํามูลอาจ

เกิดจากการประสมกับคําชนิดเดียวกัน หรือคําตางชนิดกันก็ได

  เชน นาม+นาม  เชน หัวใจ พอบาน พอมด นํ้าตา ชางไม

   นาม+สรรพนาม เชน พระคุณทาน กระหมอมฉัน

   นาม+กริยา เชน นํ้าตก นํ้าเนา รถเข็น ยาถาย ลูกเลน

   นาม+วิเศษณ เชน แกงหวาน ปลาเค็ม เครื่องคาว ของแข็ง

   กริยา+กริยา เชน ยกฟอง ตมยํา ถกเถียง กินขาด

   กริยา+นาม เชน กินใจ กินแถว กินเมีย จับยาม

   กริยา+วิเศษณ เชน อวดดี ไปดี ถือดี เปนกลาง

   วิเศษณ+นาม เชน สองใจ สามเกลอ คูใจ

   วิเศษณ+วิเศษณ เชน ออนหวาน สุกดิบ หวานเย็น
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   บุพบท+นาม เชน ใตเทา ขางถนน (เด็ก) ซึ่งหนา

   บุพบท+กริยา เชน ตามมีตามเกิด

 สังเกต! คําประสมจะเกิดจากคํากี่ชนิดก็ตาม เมื่อประกอบกันเปนคําประสมแลวจะเปนคําชนิดเดียวเทาน้ัน เชน ตมยํา

เกิดจาก กริยากับกริยา เมื่อประสมเปน “ตมยํา” แลวจะเปน นาม เทานั้น

 2. คํามูลที่นํามาประสมกันอาจเปนคําที่มาจากภาษาใดก็ได ซึ่งอาจเกิดจากคําไทยกับคําไทย คําไทยกับคําในภาษาอื่น หรือ

เปนคําที่มาจากภาษาอื่นทั้งหมด เชน

 คําไทยกับคําไทย

  เชน หมอความ แมยาย กินที่ นํ้าหวาน โรงเรียน หมดตัว เตารีด

 คําไทยกับคําภาษาอื่น

  เชน คําไทย+เขมร  เชน ของขลัง ของโปรด ทะเลสาบ สายตรวจ

   คําไทย+จีน  เชน กินหุน ของเก กินโตะ นํ้าเตาหู ตีตั๋ว

   คําไทย+บาลีสันสกฤต เชน แมพิมพ ลูกศิษย ขี้โรค เขาฌาน

   คําไทย+อังกฤษ  เชน  เรียงเบอร ฝาเบียร นํ้ากอก

 สรางจากคําภาษาตางประเทศทั้งหมด

  เชน บาลี+บาลี  เชน ผลผลิต การยุทธิ์ วัตถุโบราณ ภาพยนตร  

   บาลี+สันสกฤต  เชน ภาพลักษณ กิจจะลักษณะ สังเกตการณ

   บาลี+จีน   เชน  รถเกง 

   บาลี+อังกฤษ  เชน รถเมล รถบัส รถแท็กซี่

   บาลี+เขมร  เชน นพมาศ เทพนม เจตจํานง

   จีน+จีน   เชน  แฉโพย

สิ่งที่นองควรระวังไว

  คําที่นํามาประสมกันบางคํานั้น อาจไมไดเกิดความหมายใหม ซึ่งจะไมใชคําประสม

 เชน  ลูกเสือ (นามกับนาม) ถามีความหมายวา ลูกของเสือ จะไมไดเกิดความหมายใหมจึงไมใชคําประสม เปนเพียงวลี

แตถามีความหมายวา ลูกเสือเนตรนารีที่นองๆ เคยเรียนกันนั้น จะถือวาเกิดความหมายใหมจึงจะเปน คําประสม

สิ่งที่นองๆ ควรสังเกต

 ถาเจอคําเหลานี้ขึ้นตนมักจะเปนคําประสม เพราะตองนําคําอื่นๆ มาประกอบเพื่อใหเกิดความหมายหลากหลายมากขึ้น เชน 

พอ + แม + ลูก + นํ้า + ชาง + ชาว + เครื่อง + หัว + นัก + หมอ + ที่ + การ + ความ + เสีย + ยก + กิน เปนตน

คําซอน

 คําซอน คือ การนําคํามูลที่มีความหมายหรือเสียงใกลเคียงกัน หรือเหมือนกันมาซอนกันแลวทําใหเกิดความหมายใหมหรือ

ความหมายใกลเคียงกับความหมายเดิม คําซอนมี 2 แบบ ดังนี้

 1. คําซอนเพื่อความหมาย เปนการขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคํามูลทั้ง 2 คําจะมีลักษณะดังนี้

  1.1 คําซอนที่มีความหมายเหมือนกัน เชน บานเรือน อวนพี จิตใจ รูปราง ขาทาส

  1.2 คําซอนที่มีความหมายแคบลง เจาะจง เชน ขัดถู ใจคอ หูตา ญาติโยม

  1.3 คําซอนที่มีความหมายกวางกวาเดิม เชน ขาวปลา ถวยชาม คัดเลือก ทุบตี

  1.4 คําซอนที่มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม เชน ดูดดื่ม คับแคบ ออนหวาน อบรม

  1.5 คําซอนที่มีความหมายตรงกันขาม เชน ชั่วดี ผิดถูก เปนตาย รายดี
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สังเกต! เวลานองๆ ไปทําขอสอบ พยายามพิจารณาโดยการแยกพยางคเหมือนคําประสมแตถาเมื่อแยกแลว คําแตละคํานั้นมีความ

หมายที่เหมือนกัน ใกลเคียงกันหรือตรงกันขามกันจะเปนคําซอน เชน 

  บานเรือน ลองแยกออกมา  บาน+เรือน (บาน มีความหมายเหมือนกับคําวา เรือน)

  ผิดถูก   ลองแยกออกมา ผิด+ถูก (ผิด มีความหมายตรงกันขามกับคําวา ถูก)

  ทั้งสองคํานี้ จึงถือเปน คําซอน

 2. คําซอนเพื่อเสียง คือการนําคํามูลสองคํามาประกอบกัน เพื่อใหเกิดเสียงคลองจองกัน อาจเปนคําเลียนเสียงธรรมชาติ

ก็ได เชน โครมคราม เจิดจา โยกเยก ชิงชัง เปนตน

 วิธีการสรางคําซอนเพื่อเสียง

  1. นําคํามูลที่มีความหมาย มีเสียงสระ และอักษรที่ใกลเคียงกันมาซอนกัน เชน ขับขี่ แข็งขัน บูบี้

  2. นําคํามูลที่เปนคําหลักหรือเปนศัพทหลัก แลวสรางเสียงที่ไมมีความหมายขึ้นเพื่อสรางความคลองจองกัน เชน 

เยินยอ ชิงชัง ภูเขาเลากา ตอนรับขับสู ผลหมากรากไม

  3. สรางจากคํามูลที่มีเสียงซอนกันมาคูกัน เชน ดุกดิก โลเล โยเย งอแง วอกแวก

คําซํ้า

 คําซํ้า คือการนําคํามูลคําเดียวกันมากลาวซํ้า เพื่อเนนนํ้าหนักของคํา เมื่อซํ้าแลวสามารถใชไมยมกแทนคําซํ้านั้นได 

 สังเกต! นองๆ จําไวเลยวา คําซํ้าตอง

  1. เขียนเหมือนกัน  

  2. เขียนติดกัน 

  3. หนาที่ของคําเหมือนกัน

  4. สามารถใชไมยมกแทนได

 ความหมายที่เกิดจากคําซํ้า

  1. พหูพจน เชน นองๆ พี่ๆ เด็กๆ เพื่อนๆ 

  2. แยกจํานวน เชน ชิ้นๆ ตูๆ หองๆ ชุดๆ ถุงๆ

  3. บอกกริยาซํ้าๆ เชน พูดๆ กินๆ ทําๆ อานๆ ดูๆ

  4. บอกพวก กลุม ลักษณะ เชน ขาวๆ อวนๆ เล็กๆ แบนๆ กลมๆ เหลี่ยมๆ

  5. บอกสถานที่ ไมเจาะจง เชน แถวๆ ขางๆ เชาๆ สายๆ คํ่าๆ ใกลๆ

  6. ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม เชน ไปๆ มาๆ กลวยๆ หมูๆ สดๆ รอนๆ

  7. ทํานองคําสั่ง เชน ดีๆ เบาๆ รีบๆ ชาๆ เร็วๆ เงียบๆ

  8. แสดงอาการหรือเหตุการณตอเนื่อง เชน รํ่าๆ พรวดๆ หยิมๆ ปรอยๆ

  9. เนนความรูสึก โดยใชเสียงสูงเนน เชน ดํ๊าดํา รวยรวย ตายตาย เกงเกง

  10. เลียนเสียงธรรมชาติ เชน เหมียวๆ โครมๆ โฮกๆ เปรี้ยงๆ

ระวัง!

 * คําที่เขียนติดกันบางคําไมใชคําซํ้าเพราะทําหนาที่ตางกันในประโยค

  เชน  สถานที่ที่แมไปเที่ยวบอยคือทะเลบางแสน  = ที่ที่ ไมใชคําซํ้า ใสไมยมกไมได

         คนคนนี้ไมนาจะทําผิดไดเลย= คนคน ไมใชคําซํ้า ใสไมยมกไมได
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 * คําซํ้าบางคํา นิยมใชเปนคําซํ้าอยางเดียว ไมอาจใชเปนคําเดี่ยวๆ ได 

  เชน หยกๆ หลัดๆ ฉอดๆ ปาวๆ = เขาเพิ่งมาหยกๆ ไมสามารถใชเปน เขาเพิ่งมาหยก เพราะจะทําใหสื่อ

ความหมายไดผิด

คําสมาส

 คําสมาส คือ วิธีการสรางคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซ่ึงเกิดเปนคําใหม มีความหมายใหมแลวอานออกเสียง

ตอเนื่องกันไป

 คําสมาส มี  2 ประเภท

 1. คําสมาสทีไ่มมกีารสนธ ิ(สมาสแบบสมาส) คือ คําสมาสทีไ่มมกีารเปล่ียนแปลงเสียงหรอืกลมกลืนเสียง เรยีกวา “คําสมาส”

 2. คําสมาสที่มีการสนธิ (สมาสแบบสนธิ) คือ คําสมาสที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือกลมกลืนเสียง เรียกวา “คําสนธิ” 

  ทองงายๆ วา “สมาสชน สนธิเชื่อม”

 คําสมาส มีลักษณะดังตอไปนี้

 1. คําที่นํามาสมาสกันตองเปนคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤตเทานั้น หามเปนภาษาอื่นเด็ดขาด

 2. การเรียงลําดับ คําสมาสตองแปลจากหลังมาหนา เพราะคําประกอบอยูหนาคําหลักอยูหลัง

เชน ผลิตผล (ผลที่เกิดขึ้น) ยุทธวิธี (วิธีการทําสงคราม)  วาทศิลป (ศิลปะการพูด)

 3. คําสมาสจะไมใชเครื่องหมายทัณฑฆาต และรูปสระอะที่ทายพยางคแรก เชน กิจการ ราชการ

 4. เวลาอาน จะออกเสียงสระท่ีเช่ือมติดกันระหวางคําหนากับคําหลัง ถาไมมีใหออกเสียง อะ ระหวางรอยตอของคํา

เชน ภูมิศาสตร (พูมิสาด) กรรมกร (กํามะกอน) ราชการ (ราดชะกาน)

 5. คําวา “พระ” ซึ่งมาจากภาษาบาลีสันสกฤตวา “วร” เมื่อไปประกอบเปนคําหนาโดยมีคําหลักที่เปนคําภาษาบาลีสันสกฤต 

จะถือวาเปนคําสมาส เชน พระบาท พระกร พระชิวหา พระสงฆ

ระวัง!

 * มีคําสมาสบางคําที่นิยมอานแบบไทย คือไมออกเสียงสระที่ทายพยางคแรก นองจําไวเลยวา เปนขอยกเวน ใหอานตาม

ความนิยม เชน ชาตินิยม อานวา ชาด-นิ-ยม

 * คําสมาสที่ขึ้นตนดวย พระ ถาประสมกับคําอ่ืนที่ไมใชภาษาบาลีสันสกฤต ไมถือวาเปนคําสมาส ถือเปนคําประสม เชน

พระอู พระเกาอี้ พระขนง พระสนม 

สังเกต!

คําตอไปนี้ ดูเหมือนจะเปนคําสมาส แตนองๆ ตองสังเกตดีๆ จะพบวาไมใชคําสมาส เชน

 ผลไม  ไม เปนคําไทย  คริสตจักร คริสต เปนอังกฤษ

 พลความ  ความ เปนคําไทย      “ คําสมาสตองเกิดจากคํา

 กลเม็ด  เม็ด เปนคําไทย      ภาษาบาลีสันสกฤตเทานั้น”

 ราชดําเนิน ดําเนิน เปนคําเขมร  อยาลืมเด็ดขาด !!

ตัวอยางคําสมาส 

 ประวัติศาสตร  (ประวัติ+ศาสตร)  ธรรมศาสตร (ธรรม+ศาสตร)

 วีรกรรม  (วีร+กรรม)  เกษตรกรรม (เกษตร+กรรม)

 วัฒนธรรม (วัฒน+ธรรม)  ชัยภูมิ  (ชัย+ภูมิ)
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คําสนธิ

 คือ การสมาสโดยการเชือ่มคําเขาระหวางพยางคหลังของคําหนากับพยางคหนาของคําหลัง เรยีกวา การสมาสทีม่สีนธ ิหรอื 

คําสมาสแบบกลมกลืนเสียง เปนการยออักขระใหนอยลง

 แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้

 1. สระสนธิ  คือ การนาํคําบาลีสันสกฤตทีล่งทายดวยสระไปสนธกิบัคําทีข่ึน้ตนดวยสระ ซ่ึงเมือ่สนธแิลวจะมกีารเปล่ียนแปลง

รปูสระตามเกณฑ ดังนี้

  1.1 ตัดสระทายคําหนา แลวใชสระหนาคําหลัง (กฎของคําหนา)

   มาทําความเขาใจกันอีกครั้ง =       ______(คําหนา) + อ_____(คําหลัง)

   วิธีการสระสนธิ นองๆ จําเปนขั้นตอน คือ 1. ตัดสระคําหนา 2. ตัด อ คําหลัง 3. นําคํามารวมกัน

   เชน ชล + อาลัย  = 1. ตัดสระอะที่คําหนา (ชละ)  2. ตัด อ ทิ้ง 3. นํามารวมได ชลาลัย

    มหา + อรรณพ  = 1. ตัดสระอา 2. ตัด อ ทิ้ง 3. นํามารวมได มหรรณพ

    วชิร + อาวุธ = วชิราวุธ วร + โอกาส  = วโรกาส

    พุทธ + โอวาท = พุทโธวาท วิทย + อาลัย = วิทยาลัย

  1.2 ตัดสระทายคําหนา ใชสระหนาคําหลัง แตเปลี่ยนสระคําหลังดวย (กฎของคําหลัง) 

   อะ เปน อา

    เชน  ธรรม + อธปิไตย = 1. ตัดสระอะ 2. เปล่ียน อะ เปน สระอา 3. ตัด อ ทิง้ ได ธรรมาธปิไตย

   อิ เปน เอ

    เชน นร + อิศวร = 1. ตัดสระอะ 2. เปลี่ยน อิ เปน เอ 3. ตัด อ ทิ้ง ได นเรศวร

   อุ เปน อู

    เชน คุณ + อุปการ = 1. ตัดสระอะ 2. เปลี่ยน อุ เปน อู 3. ตัด อ ทิ้ง ได คุณูปการ

   อุ อู เปน โอ

    เชน นย + อุบาย = 1. ตัดสระอะ 2. เปลี่ยน อุ เปน โอ 3. ตัด อ ทิ้ง ได นโยบาย

  1.3 เปลี่ยนสระที่ทายคําหนา อิ อี เปน ย อุ อู เปน ว เสียกอน แลวสนธิ (กฎของคําหนา)

   อิ อี เปน ย (ทําคลายๆ ขอ 1.1 หลังจากเปลี่ยนเปน ย แลว)

    เชน อัคคี + โอภาส = 1. เปล่ียน อี เปน ย ได อัคคย 2. ตัดสระอะ 3. ตัด อ ทิง้ได อัคโยภาส

   อุ อู เปน ว (ทําคลายๆ ขอ 1.1 หลังจากเปลี่ยนเปน ว แลว)

    เชน จกัข ุ+ อาพาธ = 1. เปล่ียน อุ เปน ว ได จกัขว 2. ตัดสระอะ 3. ตัด อ ทิง้ได จกัขวาพาธ

 2. พยัญชนะสนธิ คือ การเชื่อมคําดวยพยัญชนะ โดยเชื่อมเสียงพยัญชนะในพยางคทายของคําหนากับเสียงพยัญชนะหรือ

สระในพยางคแรกของคําหลัง ดังนี้

  2.1 คําที่ลงทายดวย ส สนธิกับพยัญชนะ ใหตัด ส ของคําหนาทิ้ง

   เชน นิรส + ภัย = 1. ตัด ส ทิ้ง 2. นํามารวมกันได นิรภัย

    นิรส + ทุกข = นิรทุกข  ทุรส + พล  = ทุรพล

  2.2 คําที่ลงทายดวย ส สนธิกับพยัญชนะ เปลี่ยน ส เปน โ

   เชน  รหส + ฐาน = 1. เปลี่ยน ส เปน โ 2. นํามารวมกันได รโหฐาน

    มนส + ภาพ = มโนภาพ  ศิรส + เพฐน  = ศิโรเพฐน

 3. นฤคหิตสนธิ  คือ การเชื่อมคําดวยนฤคหิต โดยเชื่อมพยางคหลังของคําหนาเปนนฤคหิตกับเสียงสระในพยางคแรกของ

คําหลัง ดังนี้
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  3.1 นฤคหิตสนธิกับสระ เปลี่ยน ๐ เปน ม แลวสนธิกัน

   เชน สํ + อาคม = 1. เปลี่ยน ๐ เปน ม 2. ตัดสระอะ 3. ตัด อ ทิ้งได สมาคม

    สํ + อิทธิ  = สมิทธิ  สํ + อาทาน = สมาทาน

    สํ + อาบัติ = สมาบัติ สํ + อาโยค = สมาโยค

  3.2 นฤคหิตสนธิกับพยัญชนะวรรค เปลี่ยน ๐ เปนพยัญชนะทายวรรคนั้นกอนสนธิ

   วรรค กะ เปน ง เชน สํ + กร = สังกร  สํ + เกต = สังเกต     สํ + คม = สังคม

   วรรค จะ เปน ญ เชน สํ + จร = สัญจร  สํ + ชาติ = สัญชาติ   สํ + ญา = สัญญา

   วรรค ตะ เปน น เชน สํ + เทศ = สันเทศ   สํ + ดาป = สันดาป   สํ + ดาน = สันดาน

   วรรค ฏะ เปน ณ เชน สํ + ฐาน = สัณฐาน   สํ + ฐิติ = สัณฐิติ

   วรคค ปะ เปน ม เชน สํ + บัติ = สมบัติ  สํ + บูรณ = สมบูรณ  สํ + พล = สัมพล

  3.3 นฤคหิตสนธิกับเศษวรรค เปลี่ยน ๐ เปน ง

   เชน สํ + โยค  = สังโยค  สํ + วร  = สังวร

    สํ + หรณ = สังหรณ สํ + หาร  = สังหาร

แนวขอสอบ

 1. คําวาแดงในขอใดทําหนาที่ตางจากขออื่น

  1. รั้วสีแดง    2. ครูชื่อแดง

  3. กินนํ้าแดง    4. ใสเสื้อสแีดง

 2. คําวา “ที่” ในขอใดทําหนาที่เชื่อมประโยค 

  1. สมบัติขายที่ไดราคาดี   2. สมบูรณไมชอบขนมที่ใสเนย

  3. สมชายไปดูหนังที่สยามสแควร  4. สมหมายปลูกตนไมที่หลังสวนบาน

 3. “ใครๆ ก็ชอบไปทะเล” คําวา “ใคร” เปนสรรพนามชนิดใด 

  1. สรรพนามใชถาม    2. สรรพนามชี้ระยะ

  3. สรรพนามเชื่อมประโยค    4. สรรพนามบอกความไมเจาะจง

 4. สํานวนในขอใดไมมีคําบุพบท

  1. ปดทองหลังพระ    2. หักดามพราดวยเขา

  3. พายเรือในอาง     4. หัวเดียวกระเทียมลีบ

 5. ขอความตอไปนี้มีคําประสมกี่คํา 

 “การหยุดไขเลือดออกไมใหระบาดในชุมชนตองระวังไมใหถูกยุงกัด เชน ทายากันยุง นอนในมุง หรือติดมุงลวด ฯลฯ”

  1. 4 คํา     2. 5 คํา

  3. 6 คํา     4. 7 คํา

 6. ขอใดไมเปนคํามูล 

  1. เผอเรอ     2. มาลา

  3. แจกัน     4. คาตัว

 7. คําในขอใด มีวิธีการสรางคําแตกตางจากขออื่น

  1. ปวดราว ปวดเมื่อย   2. บอกบท บอกใบ

  3. เศราโศก เศราหมอง   4. คลาดเคลื่อน คลาดแคลว
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 8. คําประพันธในขอใดไมมีคําซอน

  1. นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย

  2. เลื้อยบทําเดโช แชมชา

  3. พิษนอยหยิ่งโยโส แมลงปอง

  4. ชูแตหางเองอา อวดอางฤทธี

 9. คําซํ้าในขอใดมีจํานวนพยางคที่ออกเสียงซํ้านอยที่สุด

  1. รมชมพูๆ ที่เธอซื้อมาฝากจากญี่ปุนพังเสียแลวเมื่อวันกอน

  2. คุณครูเรียกนักเรียนใหออกมาอานหนังสือหนาชั้นทีละคนๆ

  3. แลวในวันหนึ่งๆ มีคนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑนี้ประมาณกี่คน

  4. เขาไมไดใสเสื้อผาสีๆ มาหลายเดือนแลวเพราะกําลังไวทุกข

 10. ขอใดมีคําซอน

  1. ดินดงลงบอหลอเบา

  2. คลุกเถาคลึงถาดปาดไถ

  3. กดแทนแปนทับฉับไว

  4. ลงมือลงไมไฟรุม

 11. ขอใดไมมีคําซอน 

  1. กรอดอกกรอดาย เปนลายแดงเหลือง สีหมนสีเมือง ศรีเวียงเชียงคํา

  2. ประดับเกล็ดดาว บนผืนผาดํา สีเลื่อมสีลํ้า เปนริ้วเปนลาย

  3. เหยียบกี่ยกกาว คอยสาวเรียงเสน กระดกยกเตน ยกเสนยกสาย

  4. เปนมุกมิ่งแกว เปนเกาะกระจาย เปนเชิงเปนชาย ใหชื่นใหชม

 12. คําในขอใดเปนคําสมาสทุกคํา

  1. คุณสมบัติ คุณากร คุณคา   2. ราชการ ราชวัง ราชรถ

  3. มโหฬาร มหาวิทยาลัย มหาภัย   4. พลานามัย พลศึกษา พลความ

 13. ขอใดมีคําสมาสที่มีการสนธิทั้งหมด

  1. มโนมัย สัมมาทิฐิ โยธาธิการ   2. คุณูปการ นามาภิไธย ชราภาพ

  3. ทัศนูปกรณ ชโลทร นิทรารมณ   4. มหาวิทยาลัย ธนาณัติ รัชนีกร

 14. ขอใดมีคําสมาสที่กลมกลืนเสียง 

   1. ธรรมบท บุญฤทธิ์ มงคลวาร   2. เยาวลักษณ วิทยาเขต ทศวรรษ 

  3. โลกนาถ ภัณฑารักษ กรรมฐาน   4. ศุภนิมิต สหกรณ นิติกรรม

เฉลยคําตอบ

 1. ตอบ 2 เพราะเปนคํานามแทนชื่อของคน (วิสามานยนาม) สวนขออื่นๆ แดงจะเปนคําวิเศษณ

 2. ตอบ 2 คําวา “ที่” ทําหนาที่เชื่อมประโยคหลักกับประโยคยอย จะแยกไดวา “สมบูรณไมชอบขนม” กับ “ขนมที่ใสเนย”

 3. ตอบ 4 สังเกตวาเปนคําถามที่ไมตองการคําตอบ จะเรียกวา “อนิยมสรรพนาม” ไมเจาะจง 

 4. ตอบ 4 เพราะขออื่นๆ มีคําวา หลัง ดวย ใน ซึ่งเปนคําบุพบท

 5. ตอบ 1 มี 4 คํา ไดแก ไขเลือดออก ชุมชน ยากันยุง และมุงลวด

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

  คํามูลคําประสม

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-1

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

  คําซอน คําซํ้า

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-2
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 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.ตน :

  คําสมาส คําสนธิ

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-3

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : คําสมาส

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-4

 6. ตอบ 4 คําวา “เผอเรอ มาลา แจกัน” เปนคํามูลเนื่องจากแยกคําแลวไดคําที่ไมมีความหมายในภาษาไทย คําวา “คาตัว” 

สามารถแยกออกจากกันไดมีความหมายสมบูรณในตัวเอง

 7. ตอบ 2 บอกบท บอกใบ เปนคําประสม ขออื่นๆ เปนคําซอนความหมายเหมือน

 8. ตอบ 1 นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย (ไมมีคําซอน)

  2. เลื้อยบทําเดโช แชมชา

  3. พิษนอยหยิ่งโยโส แมงปอง    =   ทั้ง 3 ขอนี้เปนคําซอนเพื่อเสียง

  4. ชูแตหางเองอา อวดอางฤทธี

 9. ตอบ 4 สีๆ = สี สี (2) ซึ่งนอยที่สุด 

  ชมพูๆ = ชมพูชมพู   ทีละคนๆ = ทีละคนทีละคน   วันหนึ่ง = วันหนึ่งวันหนึ่ง

 10. ตอบ 4 เพราะ ลงลือลงไม เปนลักษณะของคําซอน 4 จังหวะ ใชคําซํ้าในพยางคที่ 1 และ 3

 11. ตอบ 1 เนื่องจาก ขอ 2 มีคําวาเปนริ้วเปนลาย” 

      ขอ 3 มีคําวา “ยกเสนยกสาย”  ขอ 4 มีคําวา “ใหชื่นใหชม”

 12. ตอบ 3 เนื่องจากคําที่จะนํามาสมาสกันไดตองเปนคําภาษาบาลี สันสกฤตเทานั้น

  คุณคา ราชวัง พลความ ยังมีคําไทยปะปนอยู

 13. ตอบ 3 คําสนธิ (สังเกตงายๆ ลองแยกคําออกจากกัน คําสนธิจะแยกไมคอยได ตองใส อ เพิ่ม

  คือ ทัศนูปกรณ ชโลทร นิทรารมณ

 14. ตอบ 3 โจทยถามสมาสที่กลืนเสียง ก็คือคําสนธิ นั่นคือคําวา “ภัณฑารักษ”

  ภัณฑารักษ = ภัณฑา + อารักษ (สระสนธิ) 

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

  คํามูลคําประสม

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-1

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

  คําซอน คําซํ้า

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-2

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.ตน :

  คํามูลคําประสม  คํามูลคําประสม  คํามูลคําประสม  คํามูลคําประสม  คําสมาส คําสนธิ  คํามูลคําประสม  คําสมาส คําสนธิ  คําสมาส คําสนธิ  คํามูลคําประสม  คําสมาส คําสนธิ  คําสมาส คําสนธิ  คํามูลคําประสม  คําสมาส คําสนธิ  คําสมาส คําสนธิ  คํามูลคําประสม  คําสมาส คําสนธิ

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-3  /book/m3/onet-thai/ch3-1  /book/m3/onet-thai/ch3-3  /book/m3/onet-thai/ch3-3  /book/m3/onet-thai/ch3-1  /book/m3/onet-thai/ch3-3

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : คําสมาส

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-4  /book/m3/onet-thai/ch3-4  /book/m3/onet-thai/ch3-4

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : คําสมาส • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : คําสมาส • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : คําสมาส • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : คําสมาส

  คําซอน คําซํ้า  คําซอน คําซํ้า  http://www.trueplookpanya.com  คําซอน คําซํ้า  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  คําซอน คําซํ้า  http://www.trueplookpanya.com

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  /book/m3/onet-thai/ch3-4  http://www.trueplookpanya.com  /book/m3/onet-thai/ch3-4  /book/m3/onet-thai/ch3-4  http://www.trueplookpanya.com  /book/m3/onet-thai/ch3-4

  /book/m3/onet-thai/ch3-2  /book/m3/onet-thai/ch3-2

 • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร ภาษาไทย ม.ตน :

  คําสมาส คําสนธิ  คําสมาส คําสนธิ  คําสมาส คําสนธิ

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch3-3

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : สอนศาสตร, ภาษาไทย, คํานาม, การเขียน, คํากริยา, คําวิเศษณ, การสรางคํา, การสรางคํา

 ในภาษาไทย, คําสมาส, คําสนธิ, คําซํ้า, คําซอน
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• คํานาม

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-9

•  คํากริยา

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-10

•  คําวิเศษณแบงออกเปนกี่ประเภท

 มีอะไรบาง

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-11

•  การสรางคํา

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-12

•  การสรางคําในภาษาไทย

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-13

• สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 :

 คําและการสรางคํา (คําซอน)

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-5

• วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 ตอนตน เรื่อง การสรางคํา

 ตอน คําประสม

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-6

• ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง การสรางคํา

 – คําซํ้า 

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-7

•  ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง การสรางคํา 

 - คําซอน

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch3-8

บันทึกชวยจํา
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บทที่4

วลีและประโยค

 บทนี้นองๆ จะไดเรียนรูความแตกตางระหวางวลีและประโยค ซึ่งขอสอบมักจะใหนองๆ สังเกตวาเปนวลีหรือประโยค รวม

ถึงชนิดของประโยคที่ขอสอบชอบออกมากที่สุด

วลี 

 คือ คําหลายคําที่นํามาเรียงชิดติดกัน มีใจความไมสมบูรณเพราะขาดสวนใดสวนหนึ่งในภาคประธานหรือภาคแสดง อาจใช

โดยลําพังได หรือใชประกอบประโยค เชน  นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา พี่และนอง ยาวสองกิโลเมตร ประเทศในแถบเอเชีย

สังเกต! เวลานองๆ จะแยกความแตกตางระหวางวลีกับประโยค วลีเมื่อนองๆ อานจะรูสึกวาไมจบประโยค รูสึกอานแลวมันตองมีตอ 

เชน หนังสือสีเขียว (อานแลวรูสึกไมจบ) ถาเปนเชนนี้จะเปนวลี

ระวัง! บางครั้งถามีกริยาในขอความนั้น นองๆ ตองสังเกตวา กริยาตัวนั้นไมเปนกริยาหลักของประโยค เชน การใชสิทธิ เสรีภาพและ

ปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ (ปฏิบัติ ไมไดเปนกริยาหลักประโยค แตเปนเพียงกริยาที่อยูภาคประธานเทานั้นเอง) จึงจะเปนวลี

ประโยค

 คือ ถอยคําที่นํามาเรียงกันแลวเกิดใจความที่สมบูรณ ซึ่งประกอบไปดวยภาคประธานและภาคแสดง

 การพิจารณาวาขอความใดเปนประโยคหรือไม นองๆ ตองดูที่ความหมายวาครบสมบูรณชัดเจนหรือไม เพราะบางประโยค

อาจละเวนสวนใดสวนหนึ่งได 

 เชน “ใครไปดูหนังกับนุน” 

  “นิดและหนอย” (ถือวาเปนประโยค เพราะมีใจความวา นิดและหนอยไปดูหนังกับนุน)

 สวนประกอบของประโยค

 ประโยคจะประกอบไปดวย 2 สวน คือภาคประธานและภาคแสดง 

  1. ภาคประธาน คือ คําหรือกลุมคําที่ทําหนาที่เปนประธาน เปนผูกระทํา ผูแสดงของประโยคซึ่งจะมี บทประธาน 

บทขยายประธาน โดยบทขยายอาจจะมีหรือไมมีก็ได

  2. ภาคแสดง คือ คําหรือกลุมคําที่ประกอบไปดวย บทกริยา บทกรรมและสวนเติมเต็ม โดยบทกริยาจะทําหนาที่

เปนตัวแสดงของประโยค บทกรรมจะทําหนาที่เปนผูถูกกระทํา และสวนเติมเต็มทําหนาที่เสริมใจความของประโยคใหสมบูรณ 

ระวัง! นองๆ ควรพิจารณาที่ภาคแสดง ถาบทกริยานั้นเปนอกรรมกริยา คือกริยาที่ไมตองการกรรมมารับ ซึ่งถือวาเปนประโยคแลว 

มีความสมบูรณแลว เชน เด็กวิ่ง นกบิน
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รูปประโยค

 รูปประโยค มี 5 รูป ดังนี้

 1. ประโยคประธาน คือ ประโยคที่มีประธานอยูหนา ตามดวยภาคแสดง

  เชน รถติด   หนังสือขาด แมวกินปลา พอเปนตํารวจ

 2. ประโยคกริยา คือ ประโยคที่มีคํากริยาขึ้นตนตามดวยประธาน มีคําวา เกิด มี ปรากฏ

  เชน เกิดสึนามิที่ทะเลฝงอันดามัน       มีนกหลายฝูงอพยพมาที่นี้ ปรากฏสิ่งแปลกขึ้นในนํ้า

 3. ประโยคกรรม คือ ประโยคที่มีกรรมอยูหนา เพื่อเนนกรรมใหชัดเจน 

  เชน เขาถูกครูตี  หนังเรื่องนี้ใครแสดงบทพระเอก (กรรม+ประธาน+กริยา)

 4. ประโยคการิต ประโยคที่มีกรรมรับ หรือกรรมรอง

  เชน แมใหนองไปซื้อผักที่ตลาด ครูใชนักเรียนไปหยิบหนังสือเรียนมา

 5. ประโยคกริยาสภาวมาลา คือ ประโยคที่มีกริยาหรือกริยาวลี ทําหนาที่เปนคํานาม และทําหนาที่เปนประธาน กรรม หรือ 

บทขยายของประโยค (การนําคํากริยามาใชเปนประธาน กรรม หรือสวนขยายเอาโดยไมมีคําวา การ ความ นําหนา)

  เชน แบดมินตันเปนกีฬาที่สนุกมาก  ดื่มนมทุกวันทําใหรางกายแข็งแรง

เจตนาของประโยค

 ประโยคที่นองๆ ใชอยูในชีวิตประจําวัน สามารถแบงออกได 3 ประเภทตามเจตนา ดังนี้

 1, ประโยคแจงใหทราบ คือ ประโยคที่ผูพูดตองการสงสารถึงผูรับสารหรือผูฟงเพื่อใหไดรับรู

  เชน  พี่ชอบกินขาวรานรสเลิศ กระเปาเดินทางใบใหมมีสีดํา

 2. ประโยคถามใหตอบ คือ ประโยคที่ผูพูดใชสื่อสารเมื่อตองการคําตอบจากผูฟง

  เชน เธอชอบกินอะไร  แมไปเที่ยวที่ไหน

 3. ประโยคบอกใหทํา คือ ประโยคที่ผูพูดใชถอยคําเชิงคําสั่ง ขอรอง ตักเตือนใหผูฟงปฏิบัติตาม

  เชน หามเดินลัดสนาม  กรุณาถอดรองเทากอนเขาหอง

ชนิดของประโยค

 ขอสอบชอบออกชนดิของประโยคมากทีสุ่ด ดังนัน้นองๆ พยายามทาํความเขาใจและพจิารณาใหออกวาทัง้ 3 ชนดิของประโยค

นั้นแตกตางกันอยางไร ดังนี้

 1. ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) คือ ประโยคที่มีเนื้อความเดียว มีบทกริยาเพียงบทเดียว

  เชน นกบิน พอกินผลไม    เธออานหนังสือในหองสมุด เขาเปนความหวังของพอแม

      จํางายๆ วา S1 V1

         ประธาน 1 กริยา 1 ทําคนเดียว

ระวัง! ประโยคความเดียวจะมีกริยาตัวเดียวเทานั้น แตตองระวังกลุมคํากริยา ซึ่งก็ตองถือเปนกริยาตัวเดียวเชนกัน แตถาประโยคใด

ที่มีกริยาตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปประโยคนั้นยอมไมใชประโยคความเดียว เชน นิวตีเ้ดินเลนที่ริมหาด

 2. ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือ ประโยคที่นําเอาประโยคความเดียวตั้งแตสองประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยมี

คําสันธานเปนตัวเชื่อม 

      จํางายๆ วา เดียว+เดียว=รวม

            เชื่อม BY สันธาน

  ลักษณะใจความของประโยคความรวม มี 4 ชนิด

  1. ประโยคความรวมทีม่เีนือ้ความคลอยตามกัน สันธานทีใ่ชเชือ่มคือ และ แลว...ก ็ทัง้..และครัน้..จงึ เมือ่...ก ็เปนตน 

   เชน เนยและนัทไปเที่ยวทะเล เมื่อเธอมาเขาก็ไป
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  2. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแยงกัน สันธานที่ใชเชื่อม คือ แต แตทวา กวา...ก็ แมวา แตก็

   เชน กวาถั่วสุก งาก็ไหม แมเขาจะอานหนังสือหนักแตก็ยังไมสําเร็จ

  3. ประโยคความรวมทีม่เีนือ้ความเปนเหตเุปนผลกนั สันธานทีใ่ชเชือ่มคือ จงึ ดังนัน้...จงึ เพราะ...จงึ เพราะฉะน้ัน เปนตน

   เชน เพราะฝนตกรถจึงติด เขาซอมวายนํ้าหนักเขาจึงไดรับชัยชนะ

   ระวัง! ถาเปนประโยคความรวม “เหตุตองมากอนผล”

  4. ประโยคความรวมที่มีเนื้อหาความใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง สันธานที่ใชเชื่อมคือ หรือ หรือไมก็

ไมเชนนั้น ไม...ก็ เปนตน

   เชน เธอจะกินผักหรือผลไม ไมนกก็แสงจะไดรับทุนเลาเรียนในมหาวิทยาลัย

สังเกต! วิธีสังเกตประโยคความรวม

  1. นองๆ สามารถแยกประโยคออกจากกันได

  2. มีคําสันธานเปนคําเชื่อมประโยค (บางครั้งอาจละไว)

  3. ประกอบดวยกริยา 2 ตัว

 3. ประโยคความซอน (สังกรประโยค) คือ ประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว ซึ่งประกอบดวยประโยคหลัก (มุขย

ประโยค) และประโยคยอย (อนุประโยค) โดยประโยคยอยทําหนาที่ประกอบขยายสวนใดสวนหนึ่งในประโยคหลัก 

 มุขยประโยค คือ ประโยคหลักที่มีใจความสําคัญ เชน ฉันชอบครูที่ใจดีและสอนสนุก               

 อนุประโยค คือ ประโยคยอยที่ขยายประโยคหลัก เชน ฉันชอบครูที่ใจดีและสอนสนุก

 โดยอนุประโยคนี้สามารถแบงออกเปน 3 ชนิด ดังนี้

  1. นามานปุระโยค คือ ประโยคยอยทีท่าํหนาทีแ่ทนคํานามในประโยคหลัก ซ่ึงคํานามนีอ้าจเปนประธาน กรรม หรอื

สวนเติมเต็ม ขอสังเกตงายๆ คือ ประโยคนี้จะตามหลังคําวา ให วา

  เชน คนกินกาแฟใสหมวกสีดํา เธอทําใหเขาไปโรงเรียนสาย

เรามอง “คนกินกาแฟ” เปนประธาน และ “เขาไปโรงเรียนสาย” เปนกรรมของประโยค

  2. คุณานุประโยค คือ ประโยคยอยที่ทําหนาที่ขยายคํานามหรือคําสรรพนาม โดยใชประพันธสรรพนาม ผู ที่ ซึ่ง 

อัน เปนบทเชื่อม 

  เชน ยายที่ขายกลวยทอดอาศัยอยูทายหมูบาน   (ขยายคํานาม ยาย)

   หนังสือซึ่งวางอยูบนโตะแพงมาก  (ขยายคํานาม หนังสือ)

  3. วิเศษณานุประโยค คือ ประโยคยอยที่ทําหนาที่ขยายกริยา หรือวิเศษณ โดยมีประพันธวิเศษณ ที่ ซึ่ง อัน เมื่อ 

เพราะ จน เมื่อ ตาม เปนบทเชื่อม 

  เชน  เขาทํารายงานตามครูสั่ง   (ขยายคํากริยา ทํา)

   เล็กฝกรองเพลงจนเขาชํานาญมาก  (ขยายคํากริยา ฝกรอง)

   รถติดเพราะฝนตก   (ขยายคํากริยา ติด)

  ระวัง! ประโยคยอยที่ใช “เพราะ” เปนบทเชื่อม เนื้อความจะตองเอา ผลมากอนเหตุ ซึ่งจะแตกตางจากประโยค

ความรวมแบบเปนเหตุเปนผลที่ เหตุมากอนผล
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แนวขอสอบ

 1. ขอใดไมใชประโยคกริยา 

  1. เกิดการประทวงขับไลเผด็จการเมื่อป 2535  2. มีคนออกมาชุมนุมกันเปนจํานวนมาก 

  3. ไฟไหมกองสลากและกรมสรรพากรจนเสียหาย 4. ปรากฏหลักฐานบนถนนราชดําเนินมาจนทุกวันนี้

 2. ขอใดเปนประโยคความรวม

  1. ภาษิตวางแผนกําจัดพริกไทยเพื่อแกแคน 

  2. ใบขาววางแผนชวยพริกไทย ภาษิตสํานึกผิด

  3. ภาษิตรูสึกเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไป

  4. เมื่อภาษิตขอโทษ พริกไทยก็อโหสิกรรมให

 3. ขอใดไมเปนประโยคความรวม

  1. ผู ใหญลีมาหามาลินีเพราะคิดถึงมาก  2. ผู ใหญลีมาหามาลินีหลังจากสึกแลว

  3. ผู ใหญลีมาหามาลินีเลยไปทํานาสาย  4. ผู ใหญลีมาหามาลินีซึ่งกําลังเลี้ยงไก

 4. ประโยค “เงียบๆ หนอยไดไหม” เปน "(1) ประโยคชนิดใด" "(2) ละสวนใดของประโยค" และ "(3) แสดงเจตนาอะไรในการ

สื่อสาร” 

  กลุมที่ 1    กลุมที่ 2    กลุมที่3

 5. ขอใดไมมีโครงสรางเปนประโยค 

  1. หอมไฟไหมดินกลิ่นอิฐ     2. เรียงติดลงเตาเผาแตง

  3. ดินดําคลํ้าคลายกลายแดง    4. ละกอนลวนแกรงกรางไกร

 6. ประโยค “มนุษยทกุคนลวนมศีกัยภาพแฝงเรนเกนิทีจ่ะบรรลุภารกจิของตนเองไดอยางงดงามทัง้ส้ิน” เปนประโยคชนิดใด 

  1. ประโยคความเดียว     2. ประโยคความเดียว 2 ประโยค

  3. ประโยคความซอน     4. ประโยคความรวม

 7. ขอใดไมมีโครงสรางเปนประโยค 

  1. หอมมะลิซอน หอมออนชื่นชอย  2. หยาดนํ้าตนนอย ตกแผนธรณี

  3. ชื่นนํ้าใจหลาย ชื่นลายผาสี    4. งามชื่อทวี พองามแมงาม

 8. ประโยค “ครั้งพุทธกาลมีหมอใหญเลื่องชื่ออยูคนหนึ่ง นามวา “ชีวกโกมารภัจจ” เปนประโยคชนิดใด

  1. ประโยคความเดียว     2. ประโยคความเดียว 2 ประโยค

  3. ประโยคความซอน     4. ประโยคความรวม

(1) ชนิดของประโยค

1.ประโยคความเดียว

2.ประโยคความซอน

3.ประโยคความรวม

4.ประโยคความรวมซับซอน

5.ประโยคไมสมบูรณ

(2) ละสวนใดของประโยค

1.ประธาน

2.กรรม

3.กริยา

4.ประธานและกรรม

5.ประธานและกริยา

(3) แสดงเจตนาอะไรในการ

สื่อสาร

1.แจงใหทราบ

2.ถามใหตอบเนื้อความ

3.ถามใหเลือก

4.ถามใหตอบรับ-ปฏิเสธ

5.บอกใหทํา
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 9. ประโยคขอใดแสดงคําถาม

  1. ครอบครัวนั้นทะเลาะกันจริงหรือ  2. นิดหรือหนอยที่ใสรายแกว

  3. เราจะไปเที่ยวหรือไมก็นอนตอ  4. คุณแมไปกระบี่หรือภูเก็ต

 10. จากประโยค “แมวขโมยกินปลายางที่แมทิ้งไวในบนโตะ” ขอใดคืออนุประโยค

  1. แมวขโมย    2. กินปลายาง

  3. แมวขโมยกินปลายาง   4. แมทิ้งไวบนโตะ

เฉลยคําตอบ

 1. ตอบ 3 ประโยคกริยา ตองขึ้นตนดวยคํากริยา “เกิด มี ปรากฏ” อยูหนาประโยค

 2. ตอบ 4 เมื่อภาษิตขอโทษ พริกไทยก็อโหสิกรรมให สังเกตวามีการใชสันธานแบบคลอยตามกัน คือ เมื่อ...ก็ ทําหนาที่เชื่อม

ประโยคทั้งสอง

 3. ตอบ 1 และ 4 

  1. ผู ใหญลีมาหามาลินีเพราะคิดถึงมาก = ผลมากอนเหตุ (ซอน)

  2. ผู ใหญลีมาหามาลินีหลังจากสึกแลว= รวม (คลอย)

  3. ผู ใหญลีมาหามาลินีเลยไปทํานาสาย= รวม (คลอย) 

  4. ผู ใหญลีมาหามาลินีซึ่งกําลังเลี้ยงไก = มีประพันธสรรพนาม ซึ่งแทนมาลินี (ซอน)

 4. ตอบ 1 1 4 ประโยค “เงยีบๆ หนอยไดไหม” เปนประโยคความเดียวเพราะมกีรยิาเพยีงตัวเดียว เปนการละสวนของประธาน

ไป เพราะเปดประโยคขึ้นดวย “เงียบ” ซึ่งเปนกริยาและแสดงเจตนาใหตอบรับการปฏิบัติหรือใหปฏิเสธการปฏิบัติ

 5. ตอบ 4 ละกอนลวนแกรงกรางไกร เปนลักษณะของกลุมคํากริยา

     ขออื่นจะมีภาคแสดงที่ชัดเจน คือ ไหม ลง กลาย 

 6. ตอบ 1 (ขอนี้ควรระวัง) มนุษยทุกคนลวนมีศักยภาพแฝงเรนเกินที่จะบรรลุภารกิจของตนเองไดอยางงดงามทั้งสิ้น คําวา 

“ที่” คํานี้ไมไดแทนนามหรือสรรพนามเลยแตเปนการขยายใหรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นขอนี้จึงมี คําวา “มี” เปนกริยาหลักเพียง

คําเดียว

 7. ตอบ 1 หอมมะลิซอน หอมออนชื่นชอย (สังเกตวาจะเปนเพียงกลุมคําวิเศษณ ขึ้นตนดวยคําวา “หอม”) สวนขออื่นมีกริยา

หลัก คือ ตก ชื่น งาม (พอแมงาม)

 8. ตอบ 1 ครั้งพุทธกาลมีหมอใหญเลื่องชื่ออยูคนหนึ่ง นามวา “ชีวกโกมารภัจจ” (ถาเจอคําวา “วา” อยาดวนสรุปวาจะเปน

ประโยคความซอน ถาพิจารณาแลว “วา” เปนเพียงสวนหนึ่งของประโยคบอกวาชื่ออะไร ไมไดทําหนาที่เปนประโยคยอยของประโยค

ความซอน

 9. ตอบ 1 คําวา “หรือ” ใชแสดงคําถามที่ตองการคําตอบ สวนขออื่นเปนคําเชื่อมใหเลือกเอา

 10. ตอบ 4 โจทยถามอนุประโยค (คุณานุประโยค) อยูหลังคําวาที่ = แมทิ้งไวบนโตะ โดยคําวา ที่แทนปลายาง
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•  ประโยค ตอนที่ 2 ประโยคความซอน

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch4-5

•  ประโยค ตอนที่ 3 ประโยคความรวม

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch4-6

•  ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch4-7

•  ประโยคและลักษณะของประโยค

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch4-8

• สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประโยค 

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch4-1

•  สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :

 ชนิดของประโยค

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch4-2

• ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง ประโยค

 ตอนที่ 1

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch4-3

•  ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง ประโยค

 ตอนที่ 2

 http://www.trueplookpanya.com

 /book/m3/onet-thai/ch4-4

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : สอนศาสตร, ภาษาไทย, วลี, ประโยค, พื้นฐาน, ประโยค, การเขียน, การแตงประโยค, 

 ประโยคความรวม, ประโยคความซอน, ลักษณะของประโยค, ประโยคและลักษณะของประโยค
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บทที่5

การอธิบาย บรรยาย พรรณนาและโวหารการเขียน

 “ทําไมหนังสือแตละประเภท จึงใหความรูสึกในการอานที่ตางกัน” คําถามนี้คงเกิดขึ้นในใจของนองๆ อยูเสมอ เพราะงาน

เขียนแตละประเภทจะมีกลวิธีการเขียน เพื่อตอบจุดประสงคหรือความตองการที่แตกตางกัน เชน หนังสือเรียน จะใชการอธิบาย

ขอความ ตามลําดับความสําคัญของหัวขอที่จะนําเสนอ เพื่อสรางความกระจางชัดของเนื้อหา แตนวนิยาย จะมีการดําเนินเรื่องไป

เรือ่ยๆ โดยตัวละครหลักนําไปสูเหตุการณหรอืเรือ่งราวตางๆ  ใชถอยคําทีท่าํใหเกดิจนิตนาการ ผูอานสามารถคิดภาพในมโนทศันและ

เกิดอารมณไดอยางชัดเจน  ความแตกตางเหลานี้ คือ “กลวิธีการเขียน” 

 กอนอ่ืนนองจะตองมคีวามรูเกีย่วกบักลวธิกีารเขยีนทัง้ 3 กลวธิ ีคือ อธบิาย บรรยายและพรรณนา ซ่ึงกลวธิกีารเขยีนทัง้สาม

นั้น มีชื่อเรียกที่คอนขางคลายคลึงกันอยางยิ่ง จนทําใหนองๆ เกิดความสับสนและวิตกวาทําอยางไรจะแยกหัวขอเหลานี้ออกจากกัน 

แตแทที่จริงแลวการอธิบาย บรรยาย และพรรณนา นั้นเปนงานเขียนที่มีลักษณะเฉพาะตัว สามารถสังเกตและแยกออกจาก ไดงาย

ขึ้น ดังนั้นเลิกกังวลแลวมาเรียนรูพรอมๆ กัน

 1. การอธิบาย คือ การทําใหบุคคลอ่ืนมีความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆ ทั้งเรื่องที่เปนความจริง ความสัมพันธ หรือ

ปรากฏการณตางๆ ทั้งที่เปนธรรมชาติหรือเปนปรากฏการณทางสังคม ซึ่งการอธิบายมีกลวิธี ดังนี้ 

  1.1   การอธิบายตามลําดับขั้น 

       ตัวอยาง การอานหนังสือทีดี่ จะตองเริม่จากการอานขอความอยางคราวๆ กอน เพือ่เปนการสังเกตขอความ

และเนื้อหาภาพรวม จากนั้นรอบที่สองจึงคอยๆ อานอยางชาๆ และมีสติจนจดจอ หากเจอถอยคําที่ไมเขาใจใหขีดเสนใตหรือทํา

เครือ่งหมายกาํกบั แลวจงึหาความหมายของคําน้ันๆ เมือ่เขาใจคําศพัทและความหมายแลว การอานรอบสุดทายตองอานอยางละเอียด

เพื่อใหไดใจความสําคัญของเนื้อหานั้นๆ หากอานตามขั้นตอนเหลานี้จะทําใหเราอานหนังสือไดดียิ่งขึ้น 

  1.2   การอธิบายโดยการใชตัวอยาง

       ตัวอยาง  การเตรียมตัวสําหรับการสอบที่ดี ไมใชเพียงแคการเตรียมความรูเขาไปสอบเทานั้น หากแตจะ

ตองเตรียมความพรอมในดานอื่นๆ ดวย เชน การพักผอนที่เพียงพอ การทําจิตใจใหแจมใส การเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนครบครัน 

และการสํารวจสถานที่สอบอยางรอบคอบ 

   - การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง

       ตัวอยาง  การชมละครหลังขาว คือกิจกรรมที่คนไทยสวนใหญนิยมชมกันเปนจํานวนมาก หากแตรสนิยม

การชมของแตละคนนั้นแตกตางกัน บางคนชอบละครโรแมนติกอยางคุณชายพุฒิภัทร  บางคนชอบละครดรามาอยางแรงเงา หรือ

บางคนก็อาจจะชอบละครตลก สนุกสนานอยางละครเรื่องปญญาชนกนครัว 

   1.3   การชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน

       ตัวอยาง การกนิวติามนิซีเสรมิชนดิเมด็โดยไมจาํเปนทกุวนั เพิม่โอกาสเส่ียงเปนสองเทาทีจ่ะกอใหเกดิกอน

นิ่วในไต ที่เปนเชนนั้นเพราะวิตามินซีสวนเกินที่รางกายไมตองการจะถูกขับออกมาทางปสสาวะในรูปของสาร ที่ชื่อ อ็อกซาเลต สาร

นี้ถามีมากๆ แลวไปจับตัวกับแคลเซียมจะกอใหเกิดผลึกหรือกอนนิ่วที่ไต ใครเปนมักตองทรมานกับอาการปวดหลัง ปวดทอง

   1.4   การนิยาม

       ตัวอยาง  “ความดี” คือ การทําใหเกิดผลดีอยางมีคุณคาตอผูอื่น ตอสวนรวม
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 2. การบรรยาย คือ การเลาเรื่อง หรือการกลาวถึงเหตุการณที่ตอเนื่องกัน ที่ทําใหเราเห็นฉากหรือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ 

สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณ สภาพแวดลอม บุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณนั้น โดยการบรรยายนี้จะทําใหเห็นวา 

ใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร  เพื่ออะไรและผลที่ตามมาเปนอยางไร กลวิธีนองจะคุนเคยกันเพราะอยูในการเขียนประเภท นิทาน เรื่อง

สมมติ เรื่องสั้น หรือเรื่องที่มีการเลาประวัติศาสตรหรือความเปนมาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งกลวิธีการบรรยาย ดังนี้

  2.1 บรรยายใหครบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เพื่ออะไร

  2.2 บรรยายเหตุการณตามลําดับของเวลาที่เปนจริง เชน การบรรยายถึงชีวิตการเรียน ผูบรรยายอาจเริ่มตนโดย

การเขาเรียนครั้งแรกของตน การเปล่ียนระดับการเรียนในแตละชวงชั้น ชวงชีวิตการเตรียมสอบของนักเรียน ม.3 และการไดเปน

นักเรียนชั้น ม.4 

  2.3  บรรยายโดยการสลับเหตุการณ กลาวคือเริม่ตนจากเหตุการณตอนสุดทายของเรือ่งแลวยอนกลับไปถงึเหตุการณ

เริ่มตน หรืออาจจะสลับสับเปลี่ยนกันอยางไรก็ได ทั้งนี้ก็เพราะสรางความนาสนใจใหแกผูอาน แตตองไมสรางความสับสนใหผูอาน

  2.4 เลือกเฉพาะเหตุการณที่สําคัญที่สงผลเกี่ยวเนื่องถึงเหตุการณอื่นๆ เทานั้นมาบรรยาย ผูเขียนเลือกเลาเฉพาะ

สวนที่สําคัญจริงๆ เพื่อไมใหผูอานเกิดความนาเบื่อ

   - เลือกใชวิธีอื่นๆ แทรกในการบรรยายหรือการเลา

ตัวอยางการบรรยาย 

 “วันกอนฝายกลับบาน เธอหยิบหนังสือมาใหผมเก็บไวอานกอนนอน เธอพยายามบุยใบบอกวา การผจญภัยวันนี้ไมเหมือน

หนังสือเรื่อง มาโอ ทวาเหมือนเรื่อง อลิซ ผจญภัยในแดนมหัศจรรย ของลูอิส แครอลล เสียมากกวา แตจะเหมือนอยางไรผมคง

ตองอานเอาเองเพราะเธอบอกใบเนื้อเรื่องใหผมไมไหวกวาจะสื่อสารกันเขาใจผมคงตองทายจากทาทางของเธอไปอีกนานแสนนาน

โชคดีที่หนังสือเลมนี้ไมหนามาก”

(เลมนี้ที่ผมอาน : กอบพร ถิรเจริญสกุล)

 3. การพรรณนา คือ การใหรายละเอียดของสิ่งตางๆ โดยจะมีการใชสํานวนภาษาและกลวิธีเมื่อเราอานแลว จะเกิดภาพใน

จินตนาการและทําใหเกิดความรูสึกหรืออารมณรวมตางๆ

 กลวิธีการพรรณนา

  3.1 แยกสวนประกอบ การพรรณนาถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยแยกสวนประกอบใหแจมแจงและใหเห็นวาแตละสวนจะ

เสรมิซ่ึงกนัและกนัอยางไร เชน การพรรณนาถงึดอกกหุลาบ เรากจ็ะแยกสวนประกอบตางๆ เปนสีและลักษณะกลีบดอก กาน ใบ และ

ความงามตางๆ

  3.2 ชี้ลักษณะเดน สิ่งที่เราจะพรรณนานั้นปกติเราจะตองกลาวถึงลักษณะเดนกอนเสมอ เชน เราจะพูดถึงสิ่งแรก

จะพูดเรื่องตลาดก็พูดแมคาและพอคากอนเสมอ

  3.3  การใชถอยคํา ผูพรรณนาจะตองรูจกัคํามากพอและตองรูจกัเลือกใชถอยคําทีเ่หมาะสมทัง้เสียงและความหมาย 

เพือ่ทาํใหเกดิมโนภาพและความรูสึกสะเทอืนอารมณ เชน ภายใตความมดืของผืนฟา ยงัคงมดีวงดาราดวงนอยใหญประกายแสงจรสั

แจง มนตราแหงดวงดาวที่พราวระยิบระยับจึงกอตัวรวมกลุมกัน ประดุจทะเลแหงความงามที่เติมแตมสีสันบนคํ่าคืนที่มืดมน

  ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของการอธิบาย บรรยาย และพรรณนา

   อธิบาย   บรรยาย          พรรณนา

-  มุงใหเกิดความเขาใจ

-  ใชภาษานัยตรง

- ผูรับสารตีความไดตรงกัน

-  มุงเห็นภาพอยางตอเนื่อง

-  ใชภาษานัยตรงและ

   นัยประหวัด

-  ผูรับสารตีความไดตรงกัน

-  มุงเห็นภาพเฉพาะจุด

-  ใชโวหารพจน
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โวหารการเขียน

 นองรูไหมวา งานเขียนที่ดีผูเขียนตองชั้นเชิงการเขียนที่จะแสดงใหเห็นถึงคุณคา ความหมาย ความเหมาะสมของ

ขอความนั้นๆ โดยผูเขียนจะใชโวหารตางๆ มาสรางอารมณ ความรูสึก หรือ สถานการณตางๆ ใหผูอานเกิดอารมณรวมในการเขียน 

ซึ่งที่ใชโวหารการเขียนแบงออกเปน 5 โวหาร ดังนี้

 1. บรรยายโวหาร คือ โวหารที่ใชเลาเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราวตางๆ ตามลําดับเหตุการณ การเขียนบรรยายโวหาร

จะเขยีนอยางความชดัเจน เขยีนตรงไปตรงมา รวบรดั เนนแตสาระสําคัญไมจาํเปนตองมพีลความ หรอืความปลีกยอยเสรมิ เชน บันทกึ 

จดหมายเหตุ การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นประเภทบทความเชิงวิจารณ ขาว เปนตน  

 ตัวอยาง 

 “ฉนัยนืตนอยูในปาลึก ฉนัมลํีาตนสูงใหญ กิง่กานใบแนนหนาและแผกวาง แสงอาทติยไมอาจสองลอดได เบ้ืองลางจงึรมรืน่ 

ลําธารนอยๆ ไหลผานใกลลําตนฉันไป นํ้าในลําธารใส จนเห็นกรวดทราย ทองธารและปลาวายเวียน ทุกวันจะมีสัตวปานานาชนิดมา

กินนํ้า ที่ลําธารสายนี้ บางตัวจะอาศัยใตรมใบของฉันนอนหลับอยางเปนสุข”

(ฉันคือตนไม ของไมตรี ลิมปชาติ)

 2. พรรณนาโวหาร   มีลักษณะคลายบรรยายโวหาร แตจะมีการสอดแทรกหรือใสอารมณความรูสึกที่ทําใหเราคลอยตาม

ดวย การพรรณนาโวหารจึงมุงเนนใหภาพและเกิดอารมณ จึงมักใชการเลนคํา เลนเสียง ใชภาพพจน แมเนื้อความที่เขียนจะนอยแต

เต็มดวยสํานวนโวหารที่ไพเราะ อานแลวไดความรูสึก 

 ตัวอยาง 

 เขาใชแขนยันพื้นดิน อาการเหนื่อยออน กลิ่นนํ้าฝนบนใบหญาและกลิ่นไอดินโชยเขาจมูกวาบหวิว อยากใหมีใครซักคนผาน

มาพบ เพื่อพาเขากลับไปหาหมอในหมูบาน มดหลายตัวเดินสวนขบวนผานไปมา มันไมมีทีทาจะสนใจเขาเลยแมแตนอย เขามองดูมัน

อยางเลื่อนลอย ทําไมมันจึงเฉยเมยกับฉัน มันคงรูแน ฉันอยากใหมันเปนคนจริงๆ ฉันจะตองกลับบานใหได เขาคิดพลางเหมอมองดู

ยอดสนของหมูบาน หาดเสี้ยวเห็นอยูไมไกล ดวงอาทิตยสีแดงเขมกําลังคลอยลงเหนือยอดไมทางทิศตะวันตก

(คนบนตนไม ของนิคม รายวา)

 3. เทศนาโวหาร เปนการใชโวหารที่จะชี้ใหเห็นถึงบาปบุญคุณโทษ และเปนการแนะนําสั่งสอนอยางมีเหตุผล เพื่อชักจูงให

เราไดคลอยตามสิ่งที่ผูเขียนตองการ 

 ตัวอยาง

 จิตใจที่จะเผื่อแผที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกันนี้ก็ไมตองเสียสตางคใดๆ ก็ชวยกันได อันนี้จะเปนสิ่งที่ดีงามที่สุดสําหรับบุคคล 

และดีงามที่สุดสําหรับสวนรวมเหมือนกันที่จะเพาะความเอ็นดูสงสารซึ่งกันละกัน เมตตาซึ่งกันและกัน และชวยซึ่งกันและกันอยางนี้

ทําใหบานเมืองมีความเจริญ บานเมืองมีความสงบสุขอยางดีที่สุด

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๔)

 4. สาธกโวหาร คือ โวหารทีเ่นนการยกตัวอยาง เพือ่อธบิายความใหผูอานไดเขาใจ หรอืสนบัสนนุความคิดเหน็ทีเ่สนอให หนกั

แนน นาเชื่อถือ สาธกโวหารเปนโวหารเสริม บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร

 ตัวอยาง

 โครงการในพระราชดํารทิีมุ่งใหเกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื ไมวาจะเปนการดับแลงดวยฝนหลวง ดับรอนทัง้ปวงดวยความชุมชืน้

จากผืนปา ฟนฟูและพัฒนาดินเสียใหเพาะปลูกไดดวยการแกลงดิน เหลานี้ลวนแตเปนพลังจิตอาสาที่พระองคพระราชทานแกพสก

นิกร เพื่อสรางความสุขแกแผนดิน

       5. อุปมาโวหาร เปนโวหารเปรียบเทียบ โดยกตัวอยาง สิ่งที่คลายคลึงกันมาเปรียบเพื่อใหเกิดความชัดเจนดานความหมาย 

ดานภาพ และเกิดอารมณ ความรูสึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งอุปมาโวหาร คือ โวหารภาพพจนประเภทอุปมาที่นองคุนเคยนั่นเอง
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 ตัวอยาง  

 ธารน้ําทีถ่าโถมโหมกระหนํา่นาํความทกุขมาสูพสกนกิรไทยเม่ือครัง้มหาอุทกภัยในป 2554 เปนเหตุการณทีป่ลุกจติสํานกึแหง

พลังอาสาใหชาวไทยทุกคน รวมแรงรวมใจฝาวิกฤติทางธรรมชาติและวิกฤติทางจิตใจ ไมแบงฝาย ไมแบงสี หากแตแบงหนาที่ชวย

กันสรางความดีดวยพลังจิตอาสา อันเปรียบดังดอกไมที่ผลิบานสรางความสุขสราญแกชาวไทยทุกคน

 กลวิธีการจํา

  บรรยาย – เลาเรื่อง พรรณนา - ใหรายละเอียด

  เทศนา – สั่งสอน  สาธกโวหาร – ยกตัวอยาง

  อุปมา  - เปรียบเทียบ

แนวการทําขอสอบเร่ือง การบรรยาย การอธิบาย พรรณนาและโวหารการเขียน

 เมือ่อานเรือ่ง การบรรยาย อธบิาย พรรณนาและโวหารการเขยีนจบ นองหลายคนคงสับสนวาทาํไมการเขยีนและโวหารการ

เขียนคลายกัน หรือแทบจะเหมือนกันเลย เวลาทําขอสอบจะสามารถแยกโจทยและวิเคราะหคําตอบไดอยางไร ซ่ึงเรื่องนี้ไมใชเรื่อง

ยากเลยแมแตนอย เพียงแคเราจะตองสังเกตคําสําคัญ (Key word) ที่โจทยตองบอกใหเจอเสียกอน เชน

 ขอความขางตนใชวิธีการเขียนแบบใด  

 กลวิธีการเขียนที่ผูเขียนใชนั้นจัดเปนกลวิธีการเขียนประเภทใด

 ขอใดใชวิธีการเขียนตางจากขออื่น 

 ขอความนี้ใชโวหารตามขอใด

 ขอความตอไปนี้ใชโวหารในลักษณะใด

 

 วิเคราะหแบบงายคือ หาคําวา “วิธีการ” และ “โวหาร”เปนหลักก็จะสามารถทําขอสอบในขั้นเบื้องตน ตอมาเราจะมาเรียนรู

ถึงวิธีการการทําขอสอบในเรื่องนี้ โดยจะแบงออกเปน 2 สวนเชนเดิม คือ กลวิธีการเขียน และโวหารการเขียน

กลวิธีการเขียน 

 การจะหาความแตกตางของแตละวิธีการเขียนไดนั้น นองๆ จะตองจับจุดแนวทางในแตละกลวิธีการเขียนใหไดเสียกอน

ถายังจําไมไดใหยอนกลับไปดูที่ตารางเปรียบความแตกตางของการอธิบาย บรรยาย และพรรณนา เมื่อเขาใจแลวลองทําขอสอบวัด

ความเขาใจกันเลย

 ตัวอยาง ขอใดเปนการเขียนเชิงอธิบาย

 1. ดึกดื่นคืนนี้ ลมหนาวพัดโชยมา ฉันมองไปที่ขอบฟาเนิ่นนาน

 2. ปรุงรสใหแซบหนอ ใสมะละกอลงไป ออ อยาลืมใสกุงแหงปนของดี

 3. ใหแสงสุกใส ไดเปนเสมือนดวงตา คอยสองมองเธอดวยแววตาแหงความภักดี

 4. ไมตองหวงวาฉันเปลี่ยนหัวใจ ฉันจะเปนอยางนี้ จะรักเธอตลอดไป

 คําตอบ ขอ 2. เพราะ ใชกลวิธีการเขียนแบบอธิบายตามลําดับขึ้น 

 โวหารการเขียน  การทําขอสอบเรื่องโวหารการเขียนบางครั้ง ขอสอบอาจจะหลอกใหเราสับสน โดยการนําเรื่องที่ใชโวหาร

ทีค่ลายกนัออกมาขอสอบ ดังนัน้เราตองสังเกตถอยคําหรอืลักษณะของโวหารนัน้ ดังทีส่รปุไวในกรอบกลวธิกีารจาํ เพือ่ตรวจสอบความ

เขาใจนองๆ ลองพิจารณาขอความที่ใหตอไปนี้วาเปนขอความโวหารชนิดใด

หากลวิธีการเขียนแบบ

อธิบาย บรรยายและพรรณนา

หาโวหารการเขียน

บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร

สาธกโวหาร เทศนาโวหารและพรรณนาโวหาร

}

}
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 1.  เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม ทําใหมีแตคนนับถือ  

 2.  พอแมของธนา มีอาชีพเลี้ยงเปดพันธุไขคราวละหลายรอยตัว เปดเหลานี้กําลังออกไขทุกวัน ธนาจึงตื่นแตเชาเก็บไขเปด

ในเลา ใหแมนําไปขายที่ตลาดสด

 3. ความพยายามและความต้ังใจที่จะกาวหนา เปนพลังสําคัญสําหรับตอสูอุปสรรค และสงเสริมบุคคลใหทําการตางๆ ได

สําเร็จ ยิ่งผูน้ันมีความรูสูง มีจิตใจดีเปนพื้นฐาน ผลงานที่ทํายิ่งมีผลกวางขวาง ปราศจากโทษและอํานวยประโยชนแกตนและ

สวนรวมเปนอยางยิ่ง

 4.  ผิวนํา้สีขุน ทีถ่กูสายลมเยน็ปลายเดือนกมุภาพนัธุโชยพดัผาน ทาํใหนํา้เปนระลอกทยอยเขากระทบฝงครัง้แลวครัง้เลา ดง

ดอกหญาริมฝงที่เหี่ยวแหงจนกลายเปนสีนํ้าตาลปะทะลมดังหวีดหวิว 

 คําตอบ

 ขอที่ 1 อุปมาโวหาร เพราะ เปนการเปรียบเทียบสิ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง มีคําบงชี้คือ เสมือน

 ขอที่ 2 บรรยายโวหาร เพราะ เปนการเลาเรื่อง

 ขอที่ 3 เทศนาโวหาร เพราะ เปนการสั่งสอน

 ขอที่ 4 พรรณนาโวหาร เพราะ เปนการใหรายละเอียดและทําใหผูอานเห็นภาพ

 • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : 

  โวหารการเขียน

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch5-1

 • โวหาร

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch5-2

 

 • โวหาร ตอนที่ 1

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch5-3

 • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :  • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :  • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :  • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : 

  โวหารการเขียน  โวหารการเขียน  โวหารการเขียน  โวหารการเขียน  โวหารการเขียน

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch5-1

 • โวหาร • โวหาร

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch5-2  /book/m3/onet-thai/ch5-2

 • โวหาร ตอนที่ 1 • โวหาร ตอนที่ 1

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch5-3  /book/m3/onet-thai/ch5-3

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : สอนศาสตร, ภาษาไทย, โวหาร , สาธกโวหาร, พรรณนาโวหาร, บรรยายโวหาร, อุปมาโวหาร,  

 เทศนาโวหาร
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บทที่6

การอานจับใจความ

 หัวใจ มีความจาํเปนการทําหนาท่ีหลอเลีย้งรางกายฉนัใด ใจความสาํคญัของขอความยอมจะสรางคณุแกการอานฉนันัน้ 

เพราะใจความสําคัญ เปนดั่งกุญแจที่นองๆ จะไขประตูสูความสําเร็จในการอาน จะทําใหมีความเขาใจและลึกซึ้งในเนื้อหานั้นๆ เพราะ

เปนขอความที่สําคัญ และเดนที่สุดในยอหนา เปนแกนของยอหนาที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ โดยมีใจความรอง 

(พลความ) มาทําหนาที่ขยายใจความหรือประโยค เพื่อสนับสนุนใจความสําคัญใหชัดเจนขึ้น ซ่ึงเราจะสังเกตได ว า

ผูเขียนจะมีกลวิธีการเขียนหลายกลวิธีทั้ง การอธิบายใหรายละเอียด ใหคําจํากัดความ ยกตัวอยาง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผล

อยางถี่ถวน ทั้งหมดนั้นก็เพื่อสนับสนุนความคิดหลักนั่นเอง 

 การอานเพือ่หาใจความสาํคญั คอืหนึง่สาระที่มักออกขอสอบอยูเสมอ แตไมมกีารเรียนการสอนสาระนีอ้ยางชดัเจนหรอือาจ

จะไมไดเรยีนเลย ดวยเหตุนีจ้งึทาํใหเกดิคําถามทีว่าไมเรยีนแลวจะออกขอสอบทาํไม คําตอบคือ การอานจบัใจความน้ันเปนทกัษะเฉพาะ

ตัวที่ นักเรียนทุกคนพึงมี  น องๆ ที่มีนิ สัยรักการอ านจะได  เปรียบอย างยิ่ง เพราะการอ านหนังสือเยอะจะทําให  เรา

จับประเด็นเนื้อหาไดอยางแมนยําและถูกตอง ภายในระยะเวลาอันสั้น 

 หากแตถานองๆ ยังเปนนักอานมือสมัครเลน ไมมีเวลาอานหนังสือจนเปนหนอนหนังสือ แตตองการเทคนิคการอานจับใจ

ความ เพื่อทําคะแนนสอบใหดีขึ้น นองๆ ควรจะศึกษาเรื่องแนวทางการอานจับใจความ คือ แนวทางการอานจับใจความ ขั้นตอน

การอานจับใจความ และกลวิธีการอานจับใจความ

แนวทางการอานจับใจความ 

 1. ตั้งจุดมุงหมายในการอานไดชัดเจน เชน อานเพื่อหาความรู เพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อบอกเจตนาของผูเขียน เพราะ

จะเปนแนวทางกําหนดการอานไดอยางเหมาะสม และจับใจความหรือคําตอบไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 2. สํารวจสวนประกอบของหนังสืออยางคราวๆ เชน ชื่อเรื่อง คํานํา สารบัญ คําชี้แจงการใชหนังสือ ภาคผนวก ฯลฯ เพราะ

สวนประกอบของหนังสือจะทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือที่อานไดกวางขวางและรวดเร็ว

 3. ทําความเขาใจลักษณะของหนังสือวาประเภทใด เชน สารคดี ตํารา บทความ ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหมีแนวทางอานจับใจความ

สําคัญ ไดงาย

 4. ใชความสามารถทางภาษาในดานการแปลความหมายของคํา ประโยค และขอความตางๆ อยางถูกตองรวดเร็ว

 5. ใชประสบการณหรอืภมูหิลังเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่านมาประกอบ จะทาํความเขาใจและจบัใจความทีอ่านไดงายและรวดเรว็ขึน้

ข้ันตอนการอานจับใจความ

 1. อานผานๆ โดยตลอด เพื่อใหรูวาเรื่องที่อานวาดวยเรื่องอะไร จุดใดเปนจุดสําคัญของเรื่อง

 2. อานใหละเอียด เพื่อทําความเขาใจอยางชัดเจน ไมควรหยุดอานระหวางเรื่องเพราะจะทําใหความเขาใจไมตอกัน

 3. อานซํ้าตอนที่ไมเขาใจ และตรวจสอบความเขาใจบางตอนใหแนนอนถูกตอง

 4. เรียบเรียงใจความสําคัญของเรื่องดวยตนเอง
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กลวิธีการอานจับใจความสําคัญ

 การทีน่องจะอานจบัใจความเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ควรจะเริม่ตนดวยการหาใจความสําคัญของแตละยอหนาใหไดกอน เพราะขอความ

ยอหนาหนึง่จะมใีจความสาํคญัที่ผูเขยีนตองการจะเสนอมากที่สดุเพยีงประการเดยีว เมือ่หาใจความของแตละยอหนาไดแลวกน็าํมา

รวบรวมแลวพจิารณารวมกนั กจ็ะสามารถจบัแกนของเรือ่งหรอืแนวคิดสําคัญทีสุ่ดของเรือ่งไดงายขึน้

 ใจความสําคัญในแตละยอหนา สวนมากมักจะอยูที่ประโยคใดประโยคหนึ่ง โดยมีขอสังเกต ดังนี้

 1. ประโยคตอนตนยอหนา เปนจุดที่เราสามารถพบใจความสําคัญของแตละยอหนาไดมากที่สุดเพราะผูเขียนมักจะบอก

ประเด็นสําคัญไวกอน แลวจึงขยายรายละเอียดเพื่อใหเกิดความชัดเจนภายหลัง  

 ตัวอยาง   

 การพฒันาชนบทมคีวามจาํเปนและสําคัญอยางยิง่สําหรบัประเทศไทย เพราะสภาพชนบทของเรายงัตองการพฒันาในหลายๆ 

ดาน ไมวาจะเปนเรือ่งทีดิ่นทาํการประกอบอาชพี  ความเปนอยู ปญหาการขาดการศกึษา และสาธารณสุขทีเ่หมาะสม ซ่ึงเรือ่งตางๆ เหลา

นีม้คีวามสัมพนัธอยางยิง่กบัความยากจน และมกัเปนวงจรทีม่ปีจจยัหน่ึงเปนสาเหตุของอีกปจจยัหน่ึงเสมอ 

 ใจความสําคัญ คือ การพัฒนาชนบทมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศไทย

 2. ประโยคตอนทายยอหนา เปนจุดที่เราจะสามารถพบใจความสําคัญรองลงมาจากประโยคตอนตนยอหนา โดยผูเขียนจะ

บอกรายละเอียด หรือประเด็นยอยมากอน แลวสรุปดวยประโยคที่เก็บประเด็นสําคัญไวภายหลัง 

 ตัวอยาง   

 มกีารเขาใจกนัวารอยหยกัและจดุเชือ่มตอของสมองลูกน้ันธรรมชาติเปนผูสราง สวนพอแมจะสงเสรมิไดอีกครัง้กห็ลังคลอด แต

จรงิๆ แลว สมองของทารกนัน้ถกูสรางขึน้และมกีารทาํงานของระบบการเชือ่มตอแลวต้ังแตอยูในครรภ

 ใจความสําคัญ คือ สมองของทารกนั้นถูกสรางขึ้นและมีการทํางานของระบบการเชื่อมตอแลวตั้งแตอยูในครรภ

 3. ประโยคตอนกลางยอหนา เมื่อหาจาก 2 สวน ที่ผานมาแลวไมได นองๆ ตองมาหาที่ตรงกลางยอหนา ซึ่งเปนจุดที่คนหา

ใจความยากยิ่งขึ้น เพราะจะตองพิจารณาเปรียบเทียบใหไดวา สาระสําคัญที่สุดอยูที่ประโยคใด

 ตัวอยาง

 คนเลือดกรุปเอมีระบบภูมิคุมกันไมคอยดี จึงมีความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง และโรคหัวใจไดมากกวาคนกรุปอื่นๆ ดังนั้น ควรรับ

ประทานอาหารที่มีวิตามินซีมากๆ นอกจากจะชวยแกปญหาเรื่องกรดในกระเพาะอาหารตํ่าได ยังชวยเสริมภูมิคุมกันอีกดวย

 ใจความสําคัญ คือ คนเลือดกรุปเอควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีมากๆ

 4. ไมปรากฏในประโยคใดอยางชัดเจน เปนการหาทีย่ากทีสุ่ด เพราะใจความอาจอยูในหลายประโยคหรอือยูรวมๆ ในยอหนา 

ซึ่งเราจะตองสรุปออกมาเองวา นับไดวาเปนการจับใจความสําคัญที่ยากกวาอยางอื่น โดยจะตองหัดตั้งคําถามวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน 

อยางไร ทําไม ซึ่งจะทําใหมองเห็นประเด็นที่สําคัญและพบสวนขยายตางๆ ไดมากขึ้นดวย                                                              

 ตัวอยาง 

 เรือลํานั้นแลนผานบานเรือนที่คับคั่งในบริเวณอําเภอ แสงไฟฟาฉายออกมาจากโรงสีขาวลํานํ้ากระทบเมล็ดฝนที่สาดลงมา

มิรูสิ้นสุด แลดูเหมือนมานที่ทําดวยนํ้ามากั้นไว พอเรือเริ่มผานบานเรือนที่มีอยูประปรายอยูนอกอําเภอ สายลมและสายฝนก็กระหนํ่า



52 ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

ลงมาแรงขึ้นกวาเกา คนโดยสารจํานวนมากที่นั่งหรือนอนอยูในเรือพากันขยับตัว เหลียวซายแลขวามองหนากันอยางไมสบายใจ พอ

เรือแลนตอมาอีกจะเขาหัวเลี้ยวที่เรียกวา คุงสําเภา กําลังแรงของพายุก็มาปะทะเขากลางลํา เสียงคนหวีดรอง เสียงคนตะโกน เสยีง

เด็กรองจาขึ้นดวยความตกใจ ที่กําลังหลับก็ทะล่ึงตัวขึ้นสุดแรง ทุกคนถลันตัวเขาใสกราบที่มิไดเอียง ทันใดนั้นเรือก็โคลงกลับมาอีก

ขางหนึ่งดวยกําลังถวงสุดเหวี่ยง ทามกลางเสียงรองที่ฟงไมไดศัพท  และเสียงรัวกระดิ่งของนายทาย ซึ่งดึงสายกระดิ่งดวยความ

ตกใจปราศจากสัญญาณใดๆ และเรอืน้ันกค็วํา่ลงทนัท ีเครือ่งยนตในเรอืคงเดินตอไปอีกครูหนึง่สะทานอยางแรงแลวกห็ยดุเงยีบเหมอืน

หัวใจสัตวที่เตนตอสูอยางแรงเปนครั้งสุดทายและตองหยุดลงเมื่อความตายมาถึงตัว

(หลายชีวิต ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช)

 ใจความสําคัญ คือ เรือโดยสารถูกพายุแลวควํ่าลง

แนวการทําขอสอบการจับใจความสําคัญ

 การทําขอสอบเรื่องการจับใจความสําคัญ นอกจากที่นองๆ จะตองพยายามคนหาประโยคหรือขอความที่มีสาระครอบคลุม

เนื้อหาอื่นๆ แลว นองๆ จะตองมีวิธีการตัดขอความที่เปนสวนขยายออกทีละขอความ แตตองระวังมากในขั้นตอนนี้ เมื่อตัดขอความ

เหลานี้ไดแลวก็จะเหลือแตสิ่งที่เปนใจความสําคัญในแตละยอหนาได 

 สวนที่ไมใชใจความสําคัญที่สังเกตไดมีดังนี้

  - คํานิยาม การกําหนดความหมาย

  - ขอเปรียบเทียบตางๆ

  - สํานวนโวหาร

  - ตัวอยางประกอบ สังเกตไดจากคําวา “ไดแก”

  - คําถามและคําอธิบายของผูเขียน

  - การอางชื่อบุคคล

  - ยอหนาพิเศษบางยอหนาที่เปนสวนขยายความหรือตัวอยางของเรื่อง

 ลักษณะของใจความสําคัญมีขอสังเกตดังนี้

  - เปนถอยคําที่กลาวถึงบอยๆ 

  - ครอบคลุมสาระสําคัญไดทั้งหมด

  - มีลักษณะคลายขอสรุป หรือ ประเด็นที่จะเนนยํ้า

 การอานจบัใจความสําคัญแมจะตองอาศยัทกัษะและความชาํนาญในการอาน แตถานองนาํเทคนคิวธิกีารสังเกตใจความสําคัญ

ไปปรบัใชในการทาํขอสอบ กจ็ะทาํใหนองๆ มคีวามแมนยาํในการทาํขอสอบมากยิง่ขึน้ ส่ิงทีสํ่าคัญทีสุ่ดอีกประการหน่ึงในการทาํขอสอบ

ในลักษณะนี ้ นองๆ จะตองฝกฝนการทาํขอสอบเยอะ เพราะการทาํโจทยหรอืขอสอบจะทาํใหเราทราบแนวทางการตอบขอสอบอีกดวย 

ดังนัน้ลองมาฝกทาํโจทยการอานจบัใจความสําคัญ เพือ่พชิติชยัในการสอบ

 ตัวอยางที่ 1   

 ดอกไมในรานดอกไมอาจเปนเพือ่นรวมทางกนัมาต้ังแตทีไ่รจนถงึปลายทาง หรอื อาจตางมาจากตางถิน่กนั แตไดมารวมทาง

กัน แลวแยกยายกันไป ดอกไมในแจกันเดียวกันอาจเหี่ยวไปพรอมๆ กัน หรือมีดอกใดที่เหี่ยวไปกอน คนจีนมีคํากลาววา พี่นองรอยคน

ก็เหมือนคนเดียว เพราะบั้นปลายตางคนตางแกมา ดูแลกันไมไหว ซึ่งที่สุดแลวก็ตองมีคนไปกอนและมีคนไปหลัง บางคนจึงมีเพื่อน

ตาย และหลายคนก็อาจไมมี วันหนึ่งขณะผานหัวลําโพง เห็นยาย 2 คน พากันเดินดวยไมไผลําหนึ่ง ยายคนแข็งแรงนําหนา จูงยายที่

ตาฟางแลวใหเดินตาม เทาของยายทั้งสองกาวชาๆ เหมือนลานตุกตาที่จวนหมดอยากใหยายทั้งสองถึงที่หมายพรอมกัน ไมใชทิ้งคน

หนึ่งไวใหตองตายเพียงลําพังอยางโดดเดี่ยวเดียวดาย
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 ความคิดสําคัญในขอความขางตนตรงกับขอใด

 1. ความตายมาถึงมนุษยทุกคนในเวลาตางกัน

 2. ความตายเปนสิ่งที่มนุษยสามารถกําหนดได

 3. ความตายกับความชราเปนทุกขของมนุษย

 4. ความตายเหมือนกับดอกไมในแจกันที่รวงโรย

 คําตอบ ขอ 1. เพราะ ความคิดสําคัญของขอความนี ้คือ การกลาวสัจธรรมของชวีติ คือ การเกดิ การชราและการตาย ซ่ึงแตละ

ส่ิงนัน้ตองเกดิขึน้กบัทกุคนเพียงเกดิคนละเวลา ขอ 1. จงึเปนการครอบคลุมแนวคิดหรอืแกนของขอความไดชดัเจนทีสุ่ด ทีสํ่าคัญขอความ

ทีเ่ปนเรือ่งของยายทัง้สองเปนเพยีงเน้ือความสนับสนนุเทานัน้

 ตัวอยางที่ 2

 ใจความสําคัญปรากฏอยูในขอความสวนใด 

 (1) คนน้ันกเ็ปนภมูแิพ คนโนนกเ็ปนภมูแิพ เด็กหลายๆ คนกเ็ปนโรคภมูแิพ (2) แลวกย็งัถายทอดทางพนัธกุรรมอีกนะ พอแมเปน

ภมูแิพ ลูกกเ็ปนดวย (3) แพอะไรกร็ะวงักนัไป (4) แลวรูไหมคะวาทีจ่รงิแลว โรคภูมแิพเกดิขึน้เองไมมกีารติดตอเพราะไมไดเกดิจาก

เช้ือโรค

 1. สวนที่ 1   2. สวนที่ 2

 3. สวนที่ 3   4. สวนที่ 4

 คําคอบ ขอ 4. เพราะ เปนขอความที่สามารถครอบคลุมเนื้อหาไดทั้งหมด และเปนจุดมุงหมายสําคัญที่ผูเขียนตองการ

นําเสนอ

 ตัวอยางที่ 3 

 มแีพะตัวหน่ึงหนกีารไลลาของนายพรานเขาไปหลบซอนตัวอยูใตตนองุน จนเมือ่มนัแนใจวาพนจากอันตรายแลว มนักลุ็กขึน้แลว

เริม่กนิองุนรวมทัง้ใบของตนองุนทีม่นัเขามาอาศยัหลบภยัอยูนัน่ สวนนายพรานทีอ่ยูไมไกลนกัไดยนิเสียงใบไมไหวจงึหวนกลับมาพบวา

แพะกาํลังกนิองุนอยูกย็งิแพะจนถงึแกความตาย การกระทาํของนายพรานในครัง้น้ีนบัวาสมควรทีแ่พะผูลําเลิกบุญคุณตอตนองุนควรได

รบัเปนอยางยิง่

 ใจความสําคัญของนิทานเรื่องนี้คืออะไร

 1. แพะหนีการไลของนายพราน   2. แพะกินผลองุนรวมทั้งใบของตนองุน

 3. นายพรานยิงแพะถึงแกความตาย  4. แพะไมรูบุญคุณของตนองุน

 คําตอบ ขอ 4. เพราะสามารถสรุปใจความสําคัญของการนําเสนอไดดีที่สุด

 ตัวอยางที่ 4 บทเพลงตอไปนี้มีใจความตรงกับขอใด

 ไทยนีร้กัสงบ แตถงึรบไมขลาด เอกราชจะไมใหใครขมขี ่สละเลือดทกุหยาดเพือ่ชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทย ทวมีชียั ไชโย

 1. ความรักชาติ     2. ความสละเลือดเพื่อชาติ

 3. ความรักสงบ    4. ความมีเกียรติที่เปนคนไทย

 คําตอบ ขอ 2. ความสละเลือดเพ่ือชาติ เพราะ ขอความนีม้จีดุมุงหมายทีจ่ะเนนยํา้ถงึเรือ่งของความเสียสละ

ขอ 2. จงึครอบคลุมสาระสําคัญไดทัง้หมด
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• เทคนิคการอาน 
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•  ขอสอบ การอานจับใจความ
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 เคยสังเกตไหมวา วิถีชีวิตของคนไทยต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน ยังไดใหความสําคัญของ “ศักดินา” ของแตละบุคคล

อยูอยางมไิดลดนอยลง สังคมไทยมกีารแบงชนชัน้ เชน สามญัชน เจานาย เชือ้พระวงศ ญาติผูใหญ เจานายหรอืรวมกระทัง่การติดตอ

ในการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่ไมรูจัก 

 จากลักษณะของสังคมทีก่ลาวมาขางตนนัน้ เราจงึจาํเปนทีจ่ะตองเลือกภาษาใหเหมาะสมกบับุคคล ทาํใหเกดิความแตกตางกนั

ของภาษาทีใ่ช เรยีกวา “ระดับภาษา” หมายถงึ การใชภาษาใหเหมาะสมกบับคุคลและสถานการณ ภาษาในแตละระดับจะมีลักษณะถอยคํา

สํานวนทีแ่ตกตางกนัออกไป เกดิจากปจจยัตางๆ ดังน้ี

 1. โอกาสและสถานที่ เชน ที่ประชุม ตลาด รานคา ที่สาธารณะ ที่เฉพาะ เหลานี้จะมีภาษาที่ตางกันออกไป

 2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล คือ ความเกี่ยวของระหวางผูสงสารและผูรับสาร เชน เด็กกับผูใหญ เพื่อนสนิทกับคนรูจัก

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ภาษาที่ใชก็จะเปลี่ยนไปตามความสัมพันธดังกลาว

 3. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหาของสารที่จะสงออกไป ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะสารบางสารอาจไมเหมาะสมกับ

กาลเทศะหรือสถานการณนั้น ทําใหตองเลือกระดับภาษาของสารใหเหมาะสม เพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล

 4. สื่อที่ใชสื่อสาร ผูสงสารจะตองรูจักเลือกภาษาใหเหมาะสมกับสื่อที่ใช เชน การเขียนจดหมายสวนตัวกับจดหมายกิจธุระ 

หรือการพูดคุยในวงสนทนากับการพูดในงานพิธีการ

การแบงระดับภาษาในลักษณะตางๆ

 1. แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับทางการ (แบบแผน) และระดับที่ไมเปนทางการ (ไมเปนแบบแผน) 

 2. แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับพิธีการ (แบบแผน) ระดับกึ่งพิธีการ (กึ่งแบบแผน) และระดับไมเปนพิธีการ (ภาษาปาก)

 3. แบงเปน 5 ระดับ คือ ระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ ระดับไมเปนทางการ และระดับกันเอง

 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางภาษา

 ในระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนตน เราจะตองเรยีนรูเกีย่วกบัแบงระดับทางภาษาในขัน้ที ่2 คือ ภาษาแบบแผน ภาษากึง่แบบแผน 

และ ภาษาไมเปนแบบแผน ซึ่งภาษาแตละระดับนั้นมีลักษณะสําคัญของภาษา ดังนี้

บทที่7

ระดับภาษา

ภาษาระดับที่เปนทางการ

(ภาษาแบบแผน)

ภาษาแบบแผน /ภาษาระดับ

พิธีการ

ภาษาระดับพิธีการ
ภาษา

ระดับทางการ

ภาษาระดับกึ่ง

พิธีการ

ภาษา 

ระดับไมเปน

ทางการ

ภาษา

ระดับกันเอง

ภาษาที่ไมเปนแบบแผน /

ภาษาระดับที่ไมเปนพิธีการ

ภาษาที่ไมเปนแบบแผน /

ภาษาระดับที่ไมเปนพิธีการ

ภาษาระดับที่ไมเปนทางการ

(ภาษาที่ไมเปนแบบแผน)
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 ภาษาแตละระดับ แบงระดับความสําคัญไดดังตอไปนี้

  1. ระดับภาษาแบบแผน จะเปนระดับที่มีความเครงครัดดานความสมบูรณของประโยค และความถูกตองดาน

ไวยากรณมาก ทั้งระเบียบการใชคํา ระเบียบโครงสรางประโยค เปนตน ซ่ึงนองจะพบเห็นภาษาระดับแบบแผนจะใชในการส่ือสาร

อยางเปนทางการทุกชนิด เชน ใชในเอกสารของทางราชการ ตํารา งานเขียนวิชาการ และคํากลาวเพื่อใชอานในพิธีการ นอกจากนั้น

แลวผูสงสารมักเปนบุคคลสําคัญหรือมีตําแหนงสูง ผูรับสารสวนใหญเปนบุคคลในวงการเดียวกัน สวนใหญผูสงสารเปนผูกลาว

ฝายเดียว ไมมีการโตตอบ หากจะมีการตอบที่กระทําอยางเปนพิธีการ

  2. ระดับภาษากึ่งแบบแผน จะมีการลดหยอนในความเครงครัดดานความสมบูรณของประโยค และความถูกตอง

ดานไวยากรณ เนนใชในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน เพื่อใหเกิดความสัมพันธภาพอันใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางผูรับสารและผูสง

สาร เชน การพูดอภิปราย หรือบรรยาย การเขียนเชิงสนทนา ระดับภาษานี้อาจแทรกวิธีการตางๆ สอดแทรกลูกเลนทางภาษาไดบาง 

เพื่อสรางรสชาติและสีสันภาษา

  3. ระดับภาษาไมเปนแบบแผน เปนระดับที่ไมเครงครัดดานความสมบูรณของประโยค และความถูกตองดาน

ไวยากรณเลย ใชสื่อสารในชีวิตประจําวันกับบุคคลใกลชิด บางทีเรียกภาษาปาก มักประกอบดวยคําสมัยนิยม (Slang) คําตัด คําภาษา

ตางประเทศ คําภาษาถิ่น หรือ คําศัพทเฉพาะกลุม ฯลฯ

 ระดับภาษาแตละระดับน้ันไมไดมกีารแบงอยางชัดเจนเพราะบางระดับอาจมกีารเหล่ือมล้ํากนัได คําบางคําสามารถใชมากกวา

หนึง่ระดับ ดังน้ันการเลือกใชภาษาระดับตางๆ ผูใชควรคํานึงถงึกาลเทศะ และความสําคัญในการส่ือสารครัง้น้ันๆ ดวย

ความแตกตางของลักษณะภาษาระดับตางๆ

 1. การเรียบเรียง ลําดับหรือระเบียบของใจความที่มีความพิถีพิถันตางกัน ในการเรียบเรียงแตกตางกัน เชน ระดับแบบแผน 

จะมกีารขดัเกลาบทพดูไวประณีตบรรจง เปนระเบียบและไมวกวน ตรงขามกบัภาษาระดับไมเปนแบบแผนทีไ่มไดมีการเรยีบเรยีง เรือ่ง

ราวที่พูดหรือนําเสนอก็สุดแลวแตคิด ณ ขณะนั้น

 2. กลวธีิการนาํเสนอ ภาษาระดับแบบแผนจะนําเสนออยางกลางๆ เพราะเปนการสงสารไปยงักลุมบคุคลในฐานะผูแทนของ

กลุมหรือในนามตําแหนงไมเจาะจง ตรงกันขามกับภาษาระดับไมเปนแบบแผน วิธีการนําเสนอไมมีพิธีรีตอง ไมตายตัว และสามารถ

นําเสนอในวิธีการที่แปลกใหม เพื่อดึงดูดความสนใจได

 3. ถอยคํา  

 คําในภาษาไทยสวนใหญลวนเปนถอยคําที่บงถึงความลดหลั่นตามระดับภาษาตางๆ ดังนี้

ขาพเจา

รับประทาน เสวย

ถึงแกกรรม

มีความประสงค

ทัณฑสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ขาว

ฉัน ดิฉัน ผม กระผม

ทาน รับประทาน

เสียชีวิต

ตองการ

เรือนจํา

พระเจาอยูหัว

ขาว

หนู ฉัน ขา กู

กิน

ตาย

อยากได

คุก

ในหลวง

ขาว

แบบแผน กึ่งแบบแผน ไมเปนแบบแผน
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ขอพึงระวัง

 - คําวิสามายนาม เชน ชื่อโรงเรียน ชื่อคน ชื่อหนวยงาน ในระดับภาษาทางการขึ้นไปควรใชชื่อเต็ม สวนระดับที่ลดลงมา

ใชยอได

 - คําวิเศษณบางคําเชน เปรี้ยวจี๊ด เขียวอื้อ ดําป ยิ้มแฉง เปนคําภาษาระดับสนทนาลงไป

ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน 

 ภาษาพดู  นองๆ นกึถงึการพดูคุยในชวีติประจาํวนั นัน่คือภาษาพดู ซ่ึงจดัอยูในระดับภาษาไมเปนแบบ เพราะเปนภาษาเฉพาะ

กลุม  หรือเรียกวา ภาษาปาก  จะใชเมื่อสนทนากับกลุมที่สนิท ลักษณะที่สังเกตได คือ มักจะเปนคําคะนอง หยาบคาย คําศัพทเฉพาะ

กลุม คํายืมภาษาตางประเทศแลวตัดใหสั้นลง และออกเสียงผิดจากหลักไวยากรณ 

 ภาษาเขียน เปนการใชภาษาเครงครัด ในหลักทางภาษา ถูกตองตามหลักไวยากรณเหลานี้จะจัดอยูในระดับภาษาแบบแผน 

แตบางครั้งงานเขียนบางประเภทก็มิไดเครงครัดเทาที่ควรก็จะจัดอยูในระดับภาษากึ่งแบบแผนก็ได

 ตารางเปรียบความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียน

ภาษาพูด ภาษาเขียน

วัยโจ

เจง

แหว

เดี้ยง

เกรียน

มั่วนิ่ม

เมพขิงๆ

ผัวเมีย

หนัง

ปอดลอย

เริ่ด

เพ

จิงอะปาว

ใชปะ

เวอร

จอย

ฟน

จิ้น

กอบ

วัยรุน

เยี่ยมมาก

ผิดหวัง

พลาดและเจ็บตัว

กอกวน กาวราว

ทําไมจริงจัง ปดบัง

เกง สุดยอด

สามีภรรยา

ภาพยนตร

หวาดกลัว

เลิศ

พี่

จริงหรือเปลา

ใชหรือไม

เกินควร เกินกําหนด

สนุก เพลิดเพลิน

มีความสุข

จินตนาการ

สําเนา ตนฉบับ คัดลอก
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แนวการทําขอสอบระดับภาษา

 การทําขอสอบระดับภาษานั้น นองๆ จะตองรูจักหัวใจของระดับภาษานั้นๆ เสียกอน จากนั้นลองคิดเปนภาพของการสื่อสาร

ประกอบดวยก็จะสงผลดีตอการพิจารณา อันจะทําใหการเลือกคําตอบมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

 ระดับแบบแผน – ใชในงานพิธีการสําคัญๆ ภาษาถูกตองตามหลักภาษาและสละสลวย

 ระดับกึ่งแบบแผน – งานสําคัญ ภาษาแบบแผนตองสั้นกระชับเขาใจงายใชเนนเสริมสัมพันธภาพ

 ระดับไมเปนแบบแผน – พูดคุยในชีวิตประจําวัน ใชภาษาพูด มีคําหยาบ คําแสลง

 เมื่อเขาใจหัวใจของภาษาแตละระดับภาษาแลว ตอไปจะเปนวิธีการสังเกตระดับของภาษาเบื้องตน ดังนี้

 1. อานขอความแลวนกึภาพสถานการณการใชภาษาตามขอความนัน้ๆ ถาเหน็ภาพชดัเจนกว็เิคราะหลักษณะของภาษาแตละ

ระดับไดทันที

  2. หากขอความนั้นเห็นภาพที่สื่อออกมาไมชัดเจน พิจารณาหาภาษาระดับไมเปนแบบแผน กึ่งแบบแผน และแบบแผนตาม

ลําดับ โดยยึดหัวใจของภาษาแตละระดับเปนสําคัญ ประโยชนของการใหวิเคราะหระดับภาษาตามลําดับขางตนนี้ เพราะภาษาระดับ

ไมเปนแบบแผน (ภาษาปาก) และภาษาแบบแผน มีลักษณะที่โดดเดนเฉพาะตัว สังเกตงาย มีความแตกตางจากภาษาระดับอื่นมาก 

สงผลตอการทําขอสอบไดเร็วขึ้น

 3. ตรวจและพิจารณาตัวเลือกที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เราวิเคราะหไดมากที่สุด 

ลองฝกฝนจากตัวอยางขอสอบระดับภาษา เพื่อสรางความชํานาญในการทําขอสอบ

 ตัวอยางที่ 1   ขอใดมี “คําคะนอง”

  1. วัยรุนตองทําความเขาใจผูใหญบาง

  2. อยามาเวอรมากไปหนอยเลย

  3. เขาไมชอบยุงวุนวงวุนวายกับใคร

  4. อยาทํางานแบบลวกๆ มาสงครู

 คําตอบ คือ ขอ 2. เพราคําคะนอง ถึงแมจะเปนคําพูดที่ไมอาจจัดไดวาเปนคํามาตรฐาน แตก็เปนคําในภาษาที่สามารถนํามา

ใชในการสื่อสารไดในโอกาสสถานที่ที่เหมาะสม ก็จะชวยทําใหการสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผลไดดีเชนกัน โดย ขอ 2. เปนคําศัพทที่มาจาก

ภาษาตางประเทศและการออกเสียง แปลวา เกินควร หรือ เกินกําหนด  ซึ่งจัดอยูภาษาระดับไมเปนแบบแผน คนมักจะใชกันอยาง

แพรหลาย จึงกลายเปนคําคะนอง ทั้งนี้ก็สามารถสื่อสารความหมายไดเขาใจไดกับคนทุกกลุม สวนขอ ก. จัดอยูในระดับกึ่งแบบแผน 

ไมมีคําคะนอง และขออื่นเปนเพียงภาษาปากทั่วไปเทานั้น

 ตัวอยางที่ 2 ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมกับฐานะบุคคล

  1. เชิญรวมกันตักบาตรพระสงฆ 2,500 องคเนื่องในวันเขาพรรษา

  2. หลินปงแพนดานอยรับประทานตนไผไดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้

  3. ลูกชายชางไทยที่กําเนิดที่ออสเตรเลียจะมีอายุครบ 1 ปเดือนหนา

  4. ขอบคุณครับ โอกาสหนาขอเชิญมาใชบริการของเราใหมนะครับ

 คําตอบ ขอ 4. ขอบคุณครับ โอกาสหนาขอเชิญมาใชบริการของเราใหมนะครับ เพราะ ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมที่สุด

สวนขออื่นๆ ใชถอยคําผิดดังนี้

  ขอ 1. พระสงฆ ลักษณะนามคือ รูป

  ขอ 2. ควรเปลี่ยนจาก รับประทาน เปน กิน

  ขอ 3. ควรเปลี่ยนจาก กําเนิด เปน เกิด
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 ตัวอยางที่ 3 ขอใดใชภาษาไมเปนทางการในการเขียน

  1. ขอเพียงมนุษยไมดูถูกตัวเอง ตระหนักถึงศักยภาพพิเศษที่ซอนอยูในตน

  2. แลวเพียรเจียระไนชีวิตใหแวววาวพราวดวยการเรียนรู

  3. ซึมซับเก็บรับบทเรียนจากการงานและการใชชีวิตอยางมีความสุข

  4. ก็ยอมจะมีชีวิตที่คุมคา สงบ รมเย็น และเปนสุขไดไมยาก

 คําตอบ ขอ 3. เพราะ คําวา ซึมซับ ไมเหมาะอยูในงานเขียน ซ่ึงควรแกขอความน่ีเปน เรียนรูบทเรียนจากการงานและ

การใชชีวิตอยางมีความสุข

 • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :

  ภาษามีระดับ

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch7-1

 • ภาษาพูด ภาษาเขียน

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch7-2

บันทึกชวยจํา

 • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :

  ภาษามีระดับ  ภาษามีระดับ  ภาษามีระดับ  ภาษามีระดับ

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch7-1

 • ภาษาพูด ภาษาเขียน • ภาษาพูด ภาษาเขียน

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch7-2  /book/m3/onet-thai/ch7-2

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : สอนศาสตร, ภาษาไทย, ระดับภาษา, ภาษามีระดับ
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บทที่8

ราชาศัพท

 ราชาศัพท เมื่อเอยถึงเมื่อไร หลายคนตองสายหนาหนีเพราะ คิดวาราชาศัพทเปนเรื่องยาก มีคําศัพทเยอะ จนไมสามารถจะ

จดความหมายทั้งหมดได อีกทั้งยังมีวิธีการใชที่ซับซอน เมื่อเปนเชนนี้หลายคนจึงตัดสินเดาขอสอบเสียเลย แตนั่นถือเปนวิธีการที่ผิด 

เพราะขอสอบคําราชาศัพทสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมยากเลย คอยๆ เรียนรูก็จะทําใหเขาใจมากขึ้นเอง

 ราชาศพัท คือ คําสุภาพทีใ่ชใหเหมาะสมกบัฐานะของบุคคลตางๆ คําราชาศพัทเปนการกาํหนดคําและภาษาทีส่ะทอนใหเหน็

ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แมคําราชาศัพทจะมีโอกาสใชในชีวิตประจําวันของเรานอย แตเปนส่ิงที่แสดงถึงความละเอียดออน

ของภาษาไทยทีมี่คําหลายรปูหลายเสียงในความหมายเดียวกนั และเปนลักษณะพเิศษของภาษาไทยเลยทเีดียว เพือ่ใหเราสามารถใช

ประโยชนจากคําราชาศัพทใหถูกตอง จึงตองแบงบุคคลในราชาศัพทดังนี้

 1. พระเจาแผนดิน หมายถงึ ผูทีไ่ดรบัพระราชพิธบีรมราชาภเิษก ทัง้นีไ้มวาจะเรยีกเปนอยางอ่ืนกจ็ะอยูในระดับพระเจาแผนดิน

ทัง้ส้ิน ผูทีมี่สิทธจิะเปนพระเจาแผนดินตามกฎมณเฑียรบาลกดี็ แมยงัไมผานพระราชพธิบีรมราชาภิเษกกย็งัคงไมตองใชคําราชาศพัท

เสมอดวยพระเจาแผนดิน

 2. พระบรมวงศานวุงศ หมายถงึ เครอืญาติผูใหญและญาติผูนอยของพระเจาแผนดิน ซ่ึงมตํีาแหนงพระอิสรยิยศทีพ่งึใชราชาศพัท

 3.  พระสงฆในพระพทุธศาสนา หมายถงึ พระสงฆต้ังแตชัน้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรณิายก จนถงึพระสงฆสามเณร

ทัว่ไป ตองใชราชาศพัทสําหรบัพระสงฆตามฐานานรุปูของทาน

 4. ขนุนางขาราชการระดับสูง ขนุนางสมยัโบราณมบีรรดาศกัด์ิเรยีงจากสูงสุดลงต่ําสุดขาราชการระดับสูง ปจจบัุนมขีาราชการ

ระดับสูงในตําแหนงตางๆ ตามลําดับชัน้การปกครองระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรยิเปนประมขุ

 5. สุภาพชน คือ สามญัชนทัว่ไป มวีงศญาติบุคคลทีเ่คารพนับถอืบุคคลทัว่ไป
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ราชาศัพทที่ควรรู 

 - หมวดรางกาย

คําสามัญ คําสามัญคําราชาศัพท คําราชาศัพท

กระดูก

แกม

ขอศอก

ขา

แขน

มือ

เขา

รางกาย

ลิ้น

เล็บ

เลือด

หัวใจ

ไหล

อก

นิ้วมือ

เนื้อ

ใบหู

ปาก

ผม

ผิวกาย

ไฝ

คอ

คาง

คิ้ว

จมูก

ดวงตา

ตะโพก

ตัก

ฟน

มือ

ปสสาวะ

เถากระดูก

ทอง

นอง

นํ้านม

นํ้าลาย

เสียง

หนวด

หนัง

หนา

หนาผาก

หัว

พระศอ

พระหนุ

พระขนง

พระนาสิก

พระจักษุ

พระโสภี

พระเพลา

พระทนต

พระหัตถ

พระบังคนเบา

พระอังคาร

พระอุทร

หลังพระชงฆ

พระกษีระ

พระเขฬะ

พระสุระเสียง

พระมัสสุ

พระตจะ

พระพักตร

พระนลาฏ

พระเศียร

พระอัฐิ

พระปราง

พระกโบร

พระเพลา

พระพาหา

พระหัตถ

พระชานะ

พระอินทร

พระชิวหา

พระนขา

พระโลหิต

พระหฤทัย

พระอังสา

พระอุระ

พระองคุลี

พระมังสา

พระกรรณ

พระโอษฐ

พระเกศา

พระฉวี

พระปลกะ
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 - หมวดอากัปกริยา

คําสามัญ คําสามัญคําราชาศัพท คําราชาศัพท

กิน

โกรธ กริ้ว

เขียนหนังสือ

คิด

เจ็บปวย

ชอบ

ดีใจ

ดู    

    ไปเที่ยว

ฝน

มีครรภ

ยิ้ม

รองไห

เรียน

ลงลายมือชื่อ

สนทนา

เดิน

ตัดผม

ตาย

แตงตัว

แตงหนังสือ

ถาม

ถือศีล

ทําบุญ

บวช

หัวเราะ

ใหพร

ไหว

ออกคําสั่ง

อาบนํ้า

อยู

อานหนังสือ

ทรงดําเนิน

ทรงพระเครื่องใหญ

สวรรคต

ทรงเครื่อง

ทรงพระราชนิพนธ

พระราชปุจฉา

ทรงศีล

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 

   ทรงผนวช

ทรงพระสรวล

ถวายพระพร

ถวายบังคม

มีพระบรมราชโองการ

สรงนํ้า

ประทับ

ทรงพระอักษร

เสวย

ทรงพระพิโรธ

ทรงพระอักษร

ทรงพระราชดําริ

ทรงพระประชวร

โปรด

ดีพระทัย

ทอดพระเนตร

เสด็จประพาส

ทรงพระสุบิน

ทรงพระครรภ

แยมพระโอษฐ

ทรงพระกรรณแสง

ทรงศึกษา

ทรงลงพระปรมาภิไธย

ทรงมีพระราชปฏิสันถาร
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 - หมวดเครื่องใชตางๆ

 การใชคําราชาศพัท การเรยีนราชาศพัททีดี่ไมใชเพยีงแคเรารูคําศพัทอยางเดียวเทานัน้ เพราะราชาศพัทมกีฎขอบังคับทีน่องๆ 

ตองเรยีนรูเยอะทเีดียว ดังนัน้ลองจาํหลักการใชราชาศพัทตอไปนี ้เปนประโยชนตอการทาํขอสอบของนองๆ อยางมาก

 • การใชพระบรม พระราชและ พระ

 พระบรมราช + นามสําคัญที่สุด  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชน พระบรมราโชวาท พระบรมศพ

      พระราชโองการ พระบรมฉายาลักษณ

 พระราช + นามสําคัญที่สุด   ของสมเด็จพระบรม เชน พระราโชวาท

 พระราช + นามสําคัญ   ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระบรม เชน พระราชนิพนธ 

      พระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ

 พระ + นามที่สําคัญที่สุดและนามสําคัญ  ของสมเด็จเจาฟา พระองคเจา และสมเด็จพระสังฆราช เชน พระโอวาท 

      พระนิพนธ พระราชกุศล พระกรณียกิจ พระประวัติ

 พระ + อวัยวะและของใช   ของกษตัรยิจนถงึพระองคเจา เชน พระเนตร พระหตัถ พระกรรณ พระนาสิก

 • การใชกริยาราชาศัพท มี 2 ประเภท

 1. สําเร็จรูป เชน เสด็จ สรง สรวล เสวย พระราชทาน ประทาน ประชวร บรรทม

คําสามัญ คําสามัญคําราชาศัพท คําราชาศัพท

กระจกเงา

กระบอง

กางเกง

กําไลขอเทา    

   เข็มขัด

เครื่องแตงตัว

ชอน

ตะเกียบ

ตุมหู

เตียง

ถาดนํ้า

ถุงเทา

ถุงมือ

ที่นอน

ที่นั่ง

หนังสือที่แตง

หนาตาง

หมวก

หมอนขาง

หมอนหนุน

นํ้ากิน

นํ้าชา

บุหรี่

ประตู

ผา

ผาเช็ดตัว

ผาเช็ดหนา

ผาหมนอน

ผาอาบนํ้า

พานหมาก

มาน มุง

มีดโกน

ไมเทา

ยารักษาโรค

ยาเสน

รม

แวนตา

เสื้อ

หมอนอิง

หวี

เหลา

แหวน

พระสุธารสชา

พระโอสถมวน

พระทวาร

พระภูษา ผาทรง

ซับพระองค

ซับพระพักตร

คลุมพระบรรทม

พระภูษาชุบทรง

พานพระศรี

พระวิสูตร

พระกรรแสงบิด

ธารพระกร

พระโอสถ

พระโอสถเสน

พระกลด

ฉลองพระเนตร

ฉลองพระองค

พระเขนยอิง

พระสาง

นํ้าจันทร

พระธํามรงค

พระฉาย

พระคทา

พระสนับเพลา

ทองพระบาท

พระปนเหนง

เครื่องทรง

ฉลองพระหัตถชอน

ฉลองพระหัตถตะเกียบ

   พระกุณฑล

พระแทน

ถาดพระสุธารส

ถุงพระบาท

ถุงพระหัตถ

พระยี่ภู

พระราชอาสน

พระราชนิพนธ

พระบัญชร

พระมาลา

พระเขนยเคียง

พระเขนย

พระสุธารส
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 2. ใช “ทรง” ดังนี้

  2.1 ทรง + กริยาธรรมดา เชน ทรงสราง ทรงหมั้น ทรงยินดี ทรงวิ่ง

  2.2. ทรง + นามธรรมดา  เชน ทรงศีล ทรงธรรม ทรงดนตรี

  2.3 ทรง + นามราชาศัพท  เชน ทรงฉลองพระองค ทรงพระกรุณา

  ขอหาม  หามใช “ทรง” นําหนากริยาราชาศัพทสําเร็จรูป 

  การใชคําวา  “เสด็จ” นําหนา 

  เสด็จ + กริยาสามัญ เชน เสด็จไป เสด็จออก

  เสด็จ + นามราชาศัพท เชน เสด็จพระราชสมภพ เสด็จพระราชดําเนินไปตางประเทศ

 • การใชคําราชาศัพท ในคําขึ้นตนและคําลงทาย 

  - “ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา.......” ลงทาย “ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขอเดชะ” ใชในโอกาสกราบบังคมทูลขึ้นกอนเปนครั้งแรก 

  - “พระพุทธเจาขาขอรับใสเกลาใสกระหมอม ขาพระพุทธเจา....” ลงทาย "ดวยเกลาดวยกระหมอม..." ใชในโอกาส

ที่มีพระราชดํารัสขึ้นกอน

  - "พระมหากรณุาธคุิณเปนลนเกลาลนกระหมอม" หรอื "พระเดชพระคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม ลงทายวา "ดวย

เกลาดวยกระหมอม" ใชในโอกาสแสดงความขอบคุณที่ไดรับความชวยเหลือ

  - "เดชะบารมีปกเกลาดวยกระหมอม" หรือ "เดชะพระบรมเดชานุภาพเปนลนเกลาลนกระหมอม  ลงทายวา "ดวย

เกลาดวยกระหมอม" ใชในโอกาสแสดงความรอดพนอันตราย 

  - "พระราชอาญาไมพนเกลาพนกระหมอม" หรือ "พระอาญาเปนลนเกลาลนกระหมอม" ลงทายวา "ดวยเกลาดวย

กระหมอม" ใชในโอกาสที่ทําผิดพลาด 

  - "ไมควรกราบบังคมทูลพระกรุณา" หรือ "ไมควรจะกราบบังคมทูลใหทรงทราบ" ลงทายวา "ดวยเกลาดวย

กระหมอม"

 ใชในโอกาสที่ตองกลาวถึงสิ่งไมสุภาพ

 • การใชสรรพนามราชาศัพท 

         ผูฟง          บุรุษที่ 2                     บุรุษที่ 1

 1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

        พระบรมราชินีนาถ

 2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

              สมเด็จพระเทพพระรัตนฯ  

 3. สมเด็จเจาฟา                                       ใตฝาพระบาท            

 4. พระองคเจา สมเด็จพระสังฆราช               ฝาพระบาท                      เกลากระหมอม (ฉัน)

 5. หมอมเจา                ฝายพระบาท                     เกลากระหมอม  หมอมฉัน

 • การใชคําราชาศัพทใหถูกตองตามแบบแผนสํานวนไทย

  - เฝาทูลละอองธุลีพระบาท หรือ เฝาฯ รับเสด็จ หรือ รับเสด็จ ไมใช ถวายการตอนรับ

  - มีความจงรักภักดี แสดงความจงรักภักดี ไมใช ถวายความจงรักภักดี

 • คําราชาศัพทที่มักจะใชผิด 

  -   ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย   ใชกับของที่สามารถยกได

          นอมเกลานอมกระหมอมถวาย  ใชกับของที่มีขนาดใหญ ยกไมได

          ถวาย     ใชกบัส่ิงทีเ่ปนนามธรรม เชน ถวายชวีติ ถวายพระราชสมัญญานาม

ใตฝาละอองธุลีพระบาท

ขาพระพุทธเจา

ใตฝาละอองพระบาท

}

}}
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  -    โปรด เปนคําศัพทระดับธรรมดา หรือราชาศัพทก็ได

       ระดับธรรมดา  มีความหมายวา เปนที่ถูกใจ พอใจ สงเคราะห เชน ราดหนาเปนของโปรด  

      ของฉัน พระไปโปรดสัตว

       ระดับราชาศัพท  มคีวามหมายวา ชอบ พอใจ เชน โปรดทางกฬีาเวลาเยน็ โปรดจดัต้ังกองลูกเสือ

  -  ทรงพระราชดําเนิน  เดิน เชน ทรงพระดําเนินในหองบรรทม

        เสด็จพระราชดําเนิน  ไป อาจไปดวยรถที่นั่ง เรือพระที่นั่งก็ได เชน เสด็จพระราชดําเนินกลับจาก

      พระตําหนักภูพาน

 • ราชาศัพทสําหรับพระภิกษุ

  -  สมเด็จพระสังฆราช จะใชคําระดับเดียวกันกับพระองคเจา เชน บรรทม ประชวร เสวยพระกระยาหาร

  -  สมเด็จพระราชาคณะ

  -  พระราชาคณะ                          ใชคําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุ เชน

  -  พระภิกษุทั่วไป                          จําวัด อาพาธ ฉันภัตตาหาร

แนวการทําขอสอบราชาศัพท

 หลังจากเรียนรูเรื่อง ราชาศัพท ที่จะตองจําคอยขางเยอะและอาจจะสับสนได ดังนั้นการวิเคราะหขอสอบที่ดีก็ตองมีวิธีการ

จําใหงายขึ้น โดยจําลําดับของพระบรมวงศานุวงศเปน 3 ระดับ ดังนี้

 ระดับที่ 1    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 ระดับที่ 2    สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ระดับที่ 3    พระบรมวงศานุวงศพระองคอื่นๆ

 จากการจัดลําดับขางตนจะแสดงใหเห็นพระฐานันดรศักดิ์ของแตพระองค ในทํานองเดียวกลวิธีการใชภาษาก็ลดหลั่นลงไป

เชนกัน เชน พระบรม – พระราช – พระ

 อีกหนึ่งเรื่องที่นองจะตองพึงระวังในการขอสอบราชาศัพท นองจะตองขีดเสนใตคําราชาศัพทกอนจะพิจารณาตัวเลือกของ

ขอสอบทุกครั้ง เพื่อใหเกิดความชัดเจนและแมนยํามากยิ่งขึ้น

 อยาลืมกฎขอบงัคับและขอหามตางๆ ในการใชคําใหถกูตอง โดยเฉพาะ คําวา “ทรง” ทีข่อสอบมกัจะออกมาหลอกทกุป  เมือ่

เขาใจอยางแมนยําแลวมาดูตัวอยางขอสอบ เพื่อเปนแนวทางในการทําขอสอบกันเลย

 ตัวอยางที่ 1 ขอใดใชราชาศัพท “ทูลเกลาฯ ถวาย” ไมถูกตอง

  1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติทูลเกลาฯ ถวาย สิทธิบัตรฝนหลวง แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

  2. กทม. ทลูเกลาฯ ถวายหนังสือสมดุภาพแผนที ่“หน่ึงศตวรรษกรงุเทพมหานคร” แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

  3. สมาพนัธนักประดิษฐโลกทลูเกลาฯ ถวายเหรยีญรางวลั “พระอัจฉรยิภาพ ทางการประดิษฐ” แด พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั

  4. หอการคาไทยรวมกับคณะกรรมการรวม 3 สถาบัน (กกร.) ทูลเกลาฯ ถวายกังหันนํ้าชัยพัฒนาจํานวน 60 เครื่อง

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 คําตอบ ขอ 4. เพราะ ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย ใชกบัของทีส่ามารถยกได กงัหนันํา้ชยัพฒันา ไมสามารถยกไดควรใช นอม

เกลานอมกระหมอมถวาย

}
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 ตัวอยางที่ 2 “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหปริญญาบัตรแกนิสิตผูจบการศึกษา”

 ขอใดใชแทนคําที่ขีดเสนใต

  1.  ทรงมอบ    2.  ประทาน

  3. ทรงประทาน   4.  พระราชทาน

 คําตอบ คือ 4. เพราะ ระดับคําวา  “ให” ของในพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวนั้น ใชคําราชาศัพทแทนวา “พระราชทาน”

 ตัวอยางที่ 3 เติมคําในชองวางตอไปนี้ใหถูกตอง

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว................................เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน ไวอยางละเอียดลออ จนไดรับ

การยกยองวาเปนยอดความเรียงเชิงอธิบาย

  1. ทรงนิพนธ   2. ทรงพระราชนิพนธ

  3. ทรงอักษร   4. ทรงงาน

 คําตอบ ขอ 2. ทรงพระราชนิพนธ เพราะใชไดถูกตองกับฐานันดรศักดิ์และสอดคลองกับบริบทของขอความมากที่สุด

• สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : คําราชาศัพท 1 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch8-1

•  สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : คําราชาศัพท 2

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch8-2

• ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง คําราชาศัพท ตอนที่ 1 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch8-3

•  ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง คําราชาศัพท ตอนที่ 2

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch8-4

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : สอนศาสตร, ภาษาไทย, คําราชาศัพท, ระดับภาษา, คําราชาศัพท
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 การเขียนจดหมายเปนชองทางการติดตอสื่อสารที่สําคัญอยางมากในอดีต  แมวาปจจุบันจะมีชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว

กวา  แตการติดตอกันทางจดหมายก็ยังคงเปนการติดตอที่สําคัญอยู  โดยเฉพาะในทางราชการ  หรือการติดตอสื่อสารที่เปนทางการ  

ดังนั้นเราจึงควรเรียนรูวิธีการเขียนจดหมายในรูปแบบที่ถูกตอง

รูปแบบของจดหมาย

 1. ที่อยูของผูเขียน อยูตรงมุมบนขวาของหนากระดาษ โดยเราจะเริ่มเขียนจากกึ่งกลางหนากระดาษ 

 2. วันเดือนป เขียนเยื้องที่อยูผูเขียนมาขางหนาเล็กนอย

 3. คําขึ้นตน อยูดานซายหางจากขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว และเปนเเนวชิดดานซายสุดของเนื้อความ

 4. เนื้อความ เริ่มเขียนโดยยอหนาเล็กนอย และควรขึ้นยอหนาใหมเมื่อขึ้นเนื้อความใหม นอกจากน้ีตองเวนวรรคตอนให

ถูกตองดวย

 5. คําลงทาย อยูตรงกับวันเดือนปที่เขียน

 6. ชื่อผูเขียน เยื้องลงมาทางขวามือ ถาเขียนจดหมายถึงบุคคลที่ไมคุยเคย ควรวงเล็บชื่อที่เขียนเปนตัวบรรจงดวย ถาเปน

จดหมายราชการตองบอกยศตําแหนงของผูสงดวย

การใชคําข้ึนตนและคําลงทาย

บทที่9

การเขียนจดหมาย

ผูรับ คําขึ้นตน คําลงทาย

บิดามารดา  ญาติผูใหญ

ผูที่สนิทกันหรือศักดิ์ตํ่ากวา

บุคคลที่สูงดวยวัยวุฒิ              

บุคคลทั่วไป

ประธานองคมนตรี

นายกรัฐมนตรี ฯลฯ

พระภิกษุ

กราบเทา……..ที่เคารพยิ่ง

กราบเทา……..ที่รักและ

เคารพ

……………………..ที่รัก

…………………….ที่คิดถึง

กราบเรียน……..ที่เคารพ

เรียน……..

กราบเรียน………

นมัสการ

ดวยความเครารพอยางสูง

รักและคิดถึง

คิดถึงดวยความรัก

ขอแสดงความนับถืออยางสูง

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง

ขอนมัสการดวยความเคารพ

อยางยิ่ง
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 การใชคําลงทายเนื้อความ  มักใชในจดหมายที่เปนทางการหรือจดหมายราชการ  มีคําลงทายที่ควรรูดังตอไปนี้

 1. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ใชเมื่อบอกขอมูล รายงานผลการทํางาน  ชี้แจงขอเท็จจริง  

 2. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ใชเมื่อขออนุญาต หรือขอใหผูรับจดหมายทําอะไรให

 3. จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความรวมมือ (อนุเคราะห) จักขอบคุณยิ่ง  ใชเมื่อขอความรวมมือ

รูปแบบการเขียนจดหมาย

                                                   (ที่อยูผูเขียน)……………………………...

                                                      (วันที่)…………….(เดือน)....................(พ.ศ.)......................

(คําขึ้นตน)...................................   

(เนื้อความ)………………………………………………………………………………………………… …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(คําลงทายเนื้อความ)……………………………………………………………………………………..…  

 (คําลงทาย)...........................................

  (ชื่อผูเขียน)..........................

ตัวอยางการเขียนจดหมาย

        100/41  หมูบานประชาสุข  ต.รอบเวียง

        อ.เมือง   จ.เชียงราย  57000

     14  กุมภาพันธ   2554

เรื่อง   ขอลากิจ

เรียน  อาจารยประจําวิชาภาษาไทย

 เนือ่งจากขาพเจา นายรกัดี มคีวามสุข ไดผานการคัดเลือกเปนนกักฬีาประจาํจงัหวดัเพือ่เขารวมการแขงขนักฬีาแหงชาติประจาํ

ป 2554 ทัง้นีข้าพเจาจะตองเขาคายนกักฬีาเพือ่พฒันาศกัยภาพในระหวางวนัที ่20 กมุภาพนัธ 2554 ถงึวนัที ่15 มนีาคม  2554 จงึไม

สามารถเขาเรยีนวชิาภาษาไทย ในชวงเวลาดังกลาวได

 จึงเรียนมาเพื่อขอลากิจในชวงเวลาขางตน

      ขอแสดงความนับถือ

      นายรักดี    มีความสุข

 สําหรับเรื่องของขอสอบการเขียนจดหมายนี้  ขอสอบจะถามความรูทั้งหมดของเรื่องการเขียนจดหมาย  และขอสอบเรื่อง

จดหมายมักจะเปนขอใหญ  คือมีขอยอยประมาณ  5 ขอ ดังนั้นถาหากนองๆ ศึกษาเรื่องนี้อยางลึกซ้ึงก็นับวาเปนเรื่องที่คุมมาก

เพราะไมยากและไดคะแนนเยอะ เมื่อรูอยางนี้แลวมาทําตัวอยางขอสอบกันเลยดีกวา

 จงเลือก  (1) การเขียนวันที่ (2) คําขึ้นตนจดหมาย (3) คําขึ้นตนเนื้อความ (4) คําลงทายเนื้อความ และ (5) คําลงทายของ

จดหมาย ตอไปนี้ เพื่อใหจดหมายที่กําหนดใหมีรูปแบบที่ถูกตอง
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        128 อาคารพญาไทพลาซา  ชั้น 36

        แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี

        กรุงเทพฯ 10400

ที่  สทศ.234/2553

     ……….…………(1).....................

เรื่อง  ขอใหประชาสัมพันธใหนักเรียนตรวจสอบสนามสอบ

..........(2)..........ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมบานเอกลักษณไทย

 ..........(3).........ปการศึกษา 2552 มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สมัครเขารวมการทดสอบ O-NET ชวงชั้นที่ 3 ประจําป

การศึกษา 2552 เปนจํานวนมากนั้น จึงใครขอใหทานประชาสัมพันธใหนักเรียนที่จะเขาสอบทุกคนตรวจสอบสนามสอบของตนเองให

เรยีบรอยกอนวนัทาํการสอบ เพือ่ปองกนัการเขาสอบผิดสนามสอบ ซ่ึงหากเกดิขอบกพรองดังกลาวสถาบันทดสอบทางการศกึษาแหง

ชาติ (องคการมหาชน) จะไมรับผิดชอบตอขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น

 ...............(4)..............ประชาสัมพันธใหนักเรียนตรวจสอบสนามสอบอยางเครงครัด  จักเปนพระคุณยิ่ง

                                       ...........................(5)...............................

                                                       (ลงนาม)

      ศาสตราจารย  ดร.อุทุมพร   จามรมาน

    ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)

กลุมที่ 1

การเขียนวันที่

กลุมที่ 2

คําขึ้นตนจดหมาย

1. วันที่ 4 กุมภาพันธ 2553

2. 4 กุมภาพันธ 2553

3. วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 2553

4. วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

5. วันอังคาร แรม 5 คํ่า ปฉลู จ.ศ. 1371

1. เรียน

2. สวัสดี

3. กราบเทา

4. นมัสการ

5. เจริญพร

กลุมที่ 3

คําขึ้นตนเนื้อความ

กลุมที่  4

คําลงทายเนื้อความ

กลุมที่  5

คําลงทายของซองจดหมาย

1. สวัสดี

2. ตามที่

3. อนุสนธิ

4. เนื่องจาก

5. ไมตองใชคําขึ้นตน

1. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

2. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

3. จึงเรียนมาเพื่อขอ

4. จึงนมัสการมาเพื่อ

5. ไมตองใชคําลงทาย

1. ดวยความเคารพอยางสูง

2. ดวยรักและเคารพ

3. ขอแสดงความนับถือ

4. ขอใหเจริญในธรรม

5. สวัสดี
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 การตอบคําถามในขอนี้จะตองใชความรูทั้งหมดในการเรียนเรื่องการเขียนจดหมาย  โดยประการแรกนองๆ ตองเขาใจกอน

วาคําถามขอนี้เปนจดหมายราชการ ดังนั้นจึงใชภาษาในการเขียนจดหมายระดับบุคลทั่วไป  ทําใหรูคําตอบของกลุมที่ 2 ไดวาควรตอบ

ขอ 4 ใชคําขึ้นตนจดหมายวา “เรียน” และคําตอบของกลุมที่ 5 เรื่องคําลงทายจดหมายก็ควรใชคําวา “ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง” 

เนื่องจากใชกับบุคลทั่วไป

 จากนั้นจึงใชความรูในเรื่องรูปแบบของจดหมายตอบคําถามกลุมที่ 1 ไดวาควรตอบขอ 2 และเนื่องจากเนื้อความมีลักษณะ

ขอความรวมมือกลุมที่ 4 จึงตอบขอ 2 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และจากการอานเนื้อความก็ทําใหตอบคําถามในกลุมที่ 3

ไดวาเนื้อความมีลักษณะเปนเหตุเปนผลกันจึงควรใชคําสันธานคําวา “เนื่องจาก” ในการเชื่อมประโยค

• การเขียนจดหมาย 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch9-1

•  การเขียน

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch9-2

บันทึกชวยจํา

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, เขียน, จดหมาย, ประเภท, สวนตัว, ธุรกิจ, กิจ, ธุระ, ราชการการเขียนจดหมาย,

 การเขียนวิเคราะห, การเขียนวิจารณ
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 “คําขวญั”  เปนส่ิงทีน่องๆ หลายคนคงจะรูจกัดี บางคนเคยแตง บางคนเคยอาน อยางเชน คําขวญัประจาํจงัหวดัหรอืคําขวญั

วนัเด็ก แตหลายคนกอ็าจจะยงัไมรูวาจรงิๆ แลวคําขวญัคืออะไร หรอืมวีธิกีารแตงคําขวญัอยางไร  ดังนัน้พีจ่งึจะมาสรปุหลักการเขยีน

คําขวัญใหนองๆ เขาใจ และพ่ีก็หวังวานอกจากนองจะใชความรูน้ีในการสอบแลว นองจะใชในการแตคําขวัญสงครูหรือสงประกวด

ดวย 

 คําขวัญ หมายถึง ถอยคํา ขอความ หรือบทกลอนส้ันๆ เพื่อใหจําไดงาย โดยทั่วไปการเขียนคําขวัญใหนาสนใจมีหลักการ

งายๆ ดังตอไปนี้

 1. ใชถอยคําส้ัน กะทัดรัด มีความหมายลึกซ้ึง ใชคําต้ังแต 2 คําขึ้นไป แตไมควรเกิน 16 คํา แบงเปนวรรคไดต้ังแต

1 - 4 วรรค เชน อากาศเปนพิษ ชีวิตจะสั้น ตนไมเทานั้น ชวยกันชวยแก

 2. เขยีนใหตรงจดุมุงหมาย มกีารแสดงความคิดของเราในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อยางชดัเจน หรอืทีเ่รยีกวามีใจความสําคัญเพียง

อยางเดียว เชน ขับรถถูกกฎ ชวยลดอุบัติเหตุ

 3. มีการจัดแบงจังหวะของคําที่สมํ่าเสมอ ทําใหสามารถจดจําไดงาย เชน ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียม

 4. มีการเลนคํา การเลนเสียงสัมผัส และการใชคําซํ้า เชน เด็กดีเปนศรีแกชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

 5. เปนคําตักเตือนหรือแนะนําใหปฏิบัติในทางที่ดี

 เมือ่นองๆ ไดศกึษาหลักการเขยีนคําขวญัแลว คงคิดวาการเขยีนคําขวญัไมใชส่ิงทีย่ากเลย สําหรบัขอสอบเกีย่วกบัเรือ่งคําขวญั

นัน้ มกัจะเปนคําถามเกีย่วกบัคําขวญัทีดี่ ซ่ึงนองๆ จะตองดูจากหลักการทัง้ 4 ขอเปนขอเปรยีบเทยีบ แลวนองๆ กจ็ะสามารถทาํขอสอบ

ไดอยางแนนอน

 ขอใดไมใชคําขวัญที่ดี

 1. กตัญูคือหัวใจ ลงทุนไวไมขาดทุน      

 2. ทุจริตคือศัตรูราย ชาติวอดวายหากไมปองกัน

 3. รูกฎ รูกติกา รูคุณคา รูซึ้งความเปนไทย

 4. เยาวชนคนรุนใหม ตองรักดี มีนํ้าใจ ใฝสามัคคี

 คําตอบของขอนี้คือ 2 เนื่องจากวรรคเนื้อหาไมตอเนื่อง ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

บทที่10

การเขียนคําขวัญ

 • คําขวัญ

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch10-1

 • คําขวัญ • คําขวัญ • คําขวัญ • คําขวัญ • คําขวัญ

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch10-1  /book/m3/onet-thai/ch10-1

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, เขียน, คําขวัญ






72 ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

บทที่11

การเขียนบรรณานุกรม

 การเขียนบรรณานุกรมหรือที่เรียกกันอีกชื่อหน่ึงวาการเขียนอางอิงนั้น  เปนส่ิงนองๆ หลายคนคงคิดวาเปนเรื่องที่นาเบ่ือ  

เพราะไมรูวานําไปใชประโยชนอะไรได แตการเขียนอางอิงเปนสวนสําคัญของการทํารายงานหรือผลงานที่เปนวิชาการของทุกระดับ

การศึกษา  เพื่อใหผูที่มาอานผลงานของเราเห็นวาผลงานเรานั้นผานการคนควา  นาเชื่อถือ  รวมทั้งยังเปนการใหเกียรติแกเจาของ

ผลงานที่เราไดไปคนความาดวย

 การเรยีนเรือ่งการเขยีนบรรณานกุรมนัน้มหีลักใหญๆ  ทีน่องๆ ควรจะจาํและทาํความเขาใจ คือ รปูแบบการเขยีนบรรณานกุรม

 ในเรื่องของรูปแบบนั้นเปนเรื่องที่ในระยะแรกนองอาจจะตองใชความจําในการจดจํารูปแบบที่ถูกตองเสียกอน  แตเมื่อนอง

ไดใชรูปแบบที่ถูกตองในการเขียนบรรณานุกรมเพื่อทํารายงานสงคุณครูบอยๆ และนองก็จะสามารถทําไดอยางเปนอัตโนมัติเอง  รูป

แบบของการเขียนบรรณานุกรมที่ปรากฏในขอสอบ  มีรูปแบบดังตอไปนี้

  ชื่อผูแตง.  ปที่พิมพ.  ชื่อหนังสือ.  เลมที่หรือจํานวนเลม(ถามี), ครั้งที่พิมพ.  ชื่อชุด

   หนังสือและลําดับที่ (ถามี).  สถานที่พิมพ:  สํานักพิมพ.

 ตัวอยางของการเขียนบรรณานุกรม

  นววรรณ  พันธุเมธา.  2549.  คลังคํา.  พิมพครั้งที่  3.  กรุงเทพฯ : บริษัท

   อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง  จํากัด  (มหาชน).

 เมื่อนองๆ ไดเห็นแบบของบรรณานุกรมแลว อาจจะคิดวาคงเปนการยากที่จะจดจํารูปแบบได  เพราะนอกจากจะตองจําวา

บรรณานกุรมประกอบไปดวยอะไรบางแลวยงัตองจาํเครือ่งหมายตางๆ ทีม่ดีวย  แตหลักการจาํงายๆ น้ัน  ถานองๆ สังเกตจากตัวอยาง

และจากบรรณานุกรมทั่วไปจะพบวาปกติแลวมักจะไมมี จํานวนเลม  และชื่อชุดหนังสือ  ดังนั้นการจําเพื่อไปสอบอาจจะยังไมตองจํา

สองสวนนี้ก็ได (แตเมื่อทํารายงานจริงๆ ถามีตองใสไปนะ) แลวเราก็จะเหลือสิ่งที่ตองจําเพียง 6 ชื่อ คือ ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ 

ครั้งที่พิมพ สถานที่พิมพ และสํานักพิมพ

 นองๆ จะเหน็วาหากเราไดศกึษาเรือ่งบรรณนานกุรมอยางเขาใจแลว การเขยีนบรรณานุกรมกไ็มใชเรือ่งทีย่ากเลย เชนเดียวกบั

ขอสอบของเรือ่งน้ีถาเราจาํหลักขางตนไดกส็ามารถทาํขอสอบไดแนนอน  ตัวอยางขอสอบของเรือ่งนี ้ คือ

ขอใดอางอิงแหลงที่มาของขอมูลในการเขียนรายงานไดถูกตอง

 1. ดวงใจ  ไทยอุบุญ.  2549.  ทักษะการเขียนภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

 2. ประภาศรี  สีหอําไพ.  2531.  การเขียนแบบสรางสรรค.  สํานักพิมพวัฒนาพานิช: กรงเทพฯ.

 3. ชาญนรงค  พรรุงโรจน.  ความคิดสรางสรรค.  โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ, 2546.

 4. บันลือ  พฤกษะวัน.  พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค.  ไทยวัฒนาพานิช:  กรุงเทพฯ, 2533.

 จากขอสอบนองๆ จะเห็นวาขอสอบตองการที่จะวัดเพียงแคความรูในเรื่องรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมเพียงอยางเดียว  

ถานองๆ จําไดก็จะรูวาขอที่ถูกตองคือ  ขอ 1  หากนองๆ คนไหนไมเขาใจก็ลองกลับไปดูรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม  และทองจํา

ใหขึ้นใจ  นองๆ ก็จะทําขอสอบไดสบายๆ






73ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

 • การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch11-1

 • การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม • การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม • การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม • การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม • การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch11-1  /book/m3/onet-thai/ch11-1

บันทึกชวยจํา

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, การเขียน, อางอิง, บรรณานุกรม
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บทที่12

สํานวนไทย

 เรือ่งสํานวนไทยเปนเรือ่งทีเ่ราไดเรยีนมาต้ังแตเด็กๆ สํานวนไทยเปนมรดกทางวฒันธรรมทีท่รงคุณคา แสดงภมูปิญญาและ

การพฒันาทางภาษาของบรรพบุรษุของเรา บางคนอาจคิดวาเปนเรือ่งทีล่าสมยัไปแลวและยากตอความเขาใจ แตถาเราไดศกึษาสํานวน

อยางดีแลวจะเหน็วา สํานวนไทยทาํใหเราสามารถส่ือความหมายในส่ิงทีเ่ราตองการส่ือไดกวางขวางและเขาถงึอารมณมากกวา เชน  ถา

เราพดูวา คนทีไ่ดดีแลวลืมตัว ถาเรากลาวเฉยๆ กจ็ะไมไดอารมณและไมเหน็ภาพ  แตถาเราพดูวา “เหมอืนคางคกขึน้วอ”  กจ็ะทาํใหรูสึก

ประชดประชนัและแสดงความไมพอใจมากกวา

 กอนที่เราจะไดเรียนรูสํานวนไทยมากยิ่งขึ้น  เราตองมารูจักกับความหมายและประเภทของสํานวนไทยกันกอน

 สํานวนไทย  คือ  ขอคําหรือขอความที่กลาวกันมาชานานแลว  มีความหมายไมตรงตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู  

สํานวนไทยมี 2 ประเภท คือ

 สุภาษิต  คือ  สํานวนที่มีลักษณะสั่งสอนหรือหาม  มีจุดมุงหมายเพื่อการสั่งสอน  เชน นํ้าเชี่ยวอยาขวางเรือ 

 คําพังเพย  คือ  เปนสํานวนที่กลาวโดยทั่วๆ ไป  ไมไดเนนไปที่การสั่งสอนโดยตรง  เชน  ตํานํ้าพริกละลายแมนํ้า

ดินพอกหางหมู  หัวลานไดหวี

ตัวอยางสํานวนไทย

 คําคะนอง  คือ  ถอยคํา สํานวน หรือภาษาพูดที่ใชสรางความเขาใจเฉพาะกลุม เปนภาษาที่สรางขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช 

ภาษาไมสุภาพ เปนภาษาไมเปนแบบแผน   สรางขึ้นเพื่อใหเกิดคําแปลกๆ ผิดไปจากปรกติทั้งดานเสียง รูป คํา และความหมายเปน

ภาษาที่ไมปรากฏในพจนานุกรม  เชน  เวอร  เริ่ด  เจง  เปนตน

สํานวน ความหมาย

               เลือดขึ้นหนา

               เลือดเขาตา

               ปากวาตาขยิบ

               ฆาไมตายขายไมขาด

               กวนนํ้าใหขุน

               หวานพืชหวังผล

               โยนหินถามทาง

               กลานักมักบิ่น

               เอามือซุกหีบ

               ขิงก็ราขาก็แรง

               ตําขาวสารกรอกหมอ

โกรธมากจนหนาแดง

ฮึดสูโดยไมเกรงกลัวเพราะไมมีทางเลือก

พูดอยางหนึ่งแตกลับทําอีกอยางหนึ่ง

ตัดเยื่อใยไมขาด (พอแม)

ทําเรื่องราวที่สงบอยูแลวใหวุนวายมาอีก

ใหประโยชนแกผูอื่นเพื่อหวังสิ่งตอบแทน

ทําการสิ่งใดเพื่อหยั่งเชิงดูกอน

กลาเกินไปมักจะมีอันตราย

หาเรื่องเดือดรอนใสตัวโดยใชที่

อารมณรอนพอๆ กัน

หาเพียงพอกินไปมื้อหนึ่งๆ
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 ตัวอยางขอสอบเรือ่งสํานวนไทยทีไ่ดนํามาเปนตัวอยางนี ้ เปนขอสอบทีเ่นนการใชสํานวนใหถกูตองกบัสถานการณทีก่าํหนดมา

ให และขอสอบจะใชสํานวนทีม่คีวามหมายคลายๆ กนั  หรอืสามารถใชในสถานการณทีค่ลายกนัได  แตเราควรจะใชสํานวนใหถกูตองทีสุ่ด

  ถึงบางเดื่อโอมะเดื่อเหลือประหลาด  บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส

 เหมือนคนพาลหวานนอกยอมขมใน   อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา

 คําประพันธนี้ตรงกับสํานวนใด

  1. ปากหวานกนเปรี้ยว

  2. ปากปราศรัยนํ้าใจเชือดคอ

  3. ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง

  4. มือถือสาก ปากถือศีล

 ในขอสอบขอนีส้ถานการณทีโ่จทยกาํหนดใหมาอาจไมใชเปนเพยีงแตความเรยีงเทานัน้ แตอาจเปนลักษณะของรอยกรอง  ที่

จะวัดความรูของนองๆ ถึง 2 ขั้น คือความสามารถในการแปลความหมายรอยกรอง และความสามมารถในการเลือกใชสํานวนไทย

 สําหรบับทรอยกรองนีไ้ดกลาวเปรยีบเทยีบคนกบัผลมะเด่ือวาดานนอกอาจดูสวยงาม แตดานในกลับเนามแีมลงตางๆ  เหมอืน

คนพาลทีดู่ดี แตขางในจติใจเปนคนไมดี ซ่ึงกต็รงกบัสํานวน  “ขางนอกสุกใส  ขางในเปนโพรง”  ในขอ 3  น่ันเอง

 • ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง สํานวน สุภาษิต

  คําพังเพย

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch12-1

 • สํานวนสุภาษิตไทย

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch12-1

 • ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง สํานวน สุภาษิต • ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง สํานวน สุภาษิต • ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง สํานวน สุภาษิต • ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง สํานวน สุภาษิต • ภาษาไทย ม.ตน เรื่อง สํานวน สุภาษิต

  คําพังเพย  คําพังเพย  คําพังเพย  คําพังเพย

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch12-1

 • สํานวนสุภาษิตไทย • สํานวนสุภาษิตไทย

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch12-1  /book/m3/onet-thai/ch12-1

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, สํานวน, ภาษาไทย, สุภาษิต, คําพังเพย






76 ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

บทที่13

การเรียงคําตามพจนานุกรม

 พจนานุกรมเปนส่ิงที่นองๆ ทุกคนคงจะเคยใชมาต้ังแตเด็กๆ ถึงแมวาปจจุบันการหาความหมายจะทําไดงายๆ ดวยส่ือ

อิเล็กทรอนกิสตางๆ  แตการใชพจนานกุรมและการเรยีงคําตามพจนานกุรมกย็งัคงเปนเรือ่งทีค่วรศกึษา  โดยเฉพาะเรือ่งการเรยีงคํา

ตามพจนานุกรมที่นองๆ จะสามารถนําไปใชในการเรียนหรือการงานเรื่องอื่นๆ ได

 หากเราจะใชพจนานุกรม สิ่งที่เราจําเปนตองทําไดมี 2 สิ่ง คือ จะตองเรียงคําตามพจนานุกรม และจะตองรูเกี่ยวกับอักษร

ยอ ที่จะประกอบอยูในการอธิบายความหมายของคํา  

 การเรียงลําดับคําตามพจนานุกรม

 1. จะตองเรียงลําดับตามรูปพยัญชนะมากอนรูปสระ  โดยจะเปนการเรียงตาม  ก  -  ฮ  แตจะมีการเพิ่ม ฤ  ฤา  หลัง  ร  

และ  ฦ  ฦา  หลัง  ล

 2. ไมเรียงลําดับตามเสียงอาน แตเรียงลําดับตามรูปพยางค  เชน  หญิง   หนัง   หมวด   หลาย จะตองไปคนในหมวดตัว

อักษร ห ถาจะคนคําวา ทราบ ทรัพย ก็ไปคนในหมวดตัวอักษร ท

 3. คําที่อยูในหมวดอักษรเดียวกันจะเรียงลําดับตามรูปพยัญชนะตัวถัดไปของคํา  ไมสนใจเสียงตัวสะกด อักษรควบ  หรือ

อักษรนํา เชน  กฎ  มากอน  กรด  เพราะ  ฎ  มากอน  ร

 4. คําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะแลวตามดวยพยัญชนะ  มากอนคําที่ตามดวยสระ  เชน  ของ  มากอน  ขาย

 5. คําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะและตามดวยสระ  จะมีลําดับการเรียงรูปพยัญชนะ  ดังนี้

อะ อั อัอะ อา อํา อิ อี อึ อื อุ อู เอ เอะ เอา เอาะ เอิ เอี เอียะ เอีอ เอือ เอืยะ  แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ  

 6. เรียงลําดับตามรูปวรรณยุกต สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา โดยจะเริ่มจากคําที่ไมมีรูปวรรณยุกต

ขอสอบเรื่องการเรียงคําตามพจนานุกรมเปนขอสอบที่ไมยาก หากวานองๆ แมนในเรื่องการเรียงคําตามหลักที่ไดกลาวไวแลว โดย

ลักษณะขอสอบจะวดัการเรยีงพยญัชนะเปนสวนใหญ  นองๆ จงึควรทอง  ก-ฮ ใหแมนยาํ จะไดทาํขอสอบไดอยางงายได โดยมตัีวอยาง

ขอสอบดังตอไปนี้

 ขอใดเรียงลําดับคําตามพจนานุกรมไดถูกตอง

 1. ยี่โถ  รางวัล  ฤกษ  ละโว

 2. จับฉาย  มหาวงศ  ปนัดดา  ตระกูล 

 3. ขี้คุย  เงินรอน  ปากผี  ตังเก

 4. ตระเวน  นายดาบ  ถวาย  เทพี  

 เฉลยของขอสอบขอนี้ คือ ขอ 1 ซึ่งเปนการเรียงตามพจนานุกรมแบบงายๆ คือ ดูที่พยัญชนะตนเพียงจุดเดียว แตสิ่งที่ควร

ระวังสําหรับขอนี้คือ ตําแหนงของตัว ฤ ที่อยูหลังพยัญชนะ ร เพราะตัว ฤ เปนตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากพยัญชนะปกติ
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 • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา

  สํานวน ตอนที่ 1

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch13-1

 • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา

  สํานวน ตอนที่ 2

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch13-2

 

 • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา

  สํานวน ตอนที่ 3

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch13-3

 • การใชพจนานุกรม

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch13-4

 • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา

  สํานวน ตอนที่ 1  สํานวน ตอนที่ 1  สํานวน ตอนที่ 1  สํานวน ตอนที่ 1

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch13-1

 • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา

  สํานวน ตอนที่ 2  สํานวน ตอนที่ 2

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch13-2  /book/m3/onet-thai/ch13-2

 • การใชพจนานุกรม การสะกดคํา

  สํานวน ตอนที่ 3  สํานวน ตอนที่ 3  สํานวน ตอนที่ 3

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch13-3  /book/m3/onet-thai/ch13-3  /book/m3/onet-thai/ch13-3  /book/m3/onet-thai/ch13-3

 • การใชพจนานุกรม • การใชพจนานุกรม • การใชพจนานุกรม

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch13-4

บันทึกชวยจํา

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
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บทที่14

การเขียนเรียงความ

 เรียงความเปนการเขียนที่มีทั้งความยากและความงายผสมกัน ถาเราจะเขียนเรียงความใหไดดีๆ เราจะตองมีกระบวนการ

คิดที่จะสรางความสัมพันธระหวางเนื้อหากับหัวขอเรื่อง และจะตองมีทักษะการเขียนที่ดีที่จะส่ือแนวคิดของเราไปสูผูอานไดอยาง

เหมาะสม แตในที่นี้เราจะเรียนรูความรูเบ้ืองตนของการเขียนเรียงความ คือ เรื่องสวนประกอบของเรียงความและการเขียนสวน

ประกอบของเรียงความ

 สวนประกอบของเรียงความประกอบไปดวย 3 สวน คือ

 1. คาํนาํ เปนการบอกใหผูอานทราบวา ผูเขยีนจะเขยีนเรือ่งอะไร เปนการกระตุนใหผูอานสนใจอานเน้ือเรือ่งตอไป การเขยีน

คํานํามีหลายวิธี เชน ยกคําพูด คําคม สุภาษิต รอยกรอง คําถาม 

 2. เนื้อเรื่อง  เปนสวนสําคัญที่สุดของการเขียนเรียงความ ผูเขียนจะตองคิดกอนเปนขั้นแรกวา จะเลือกเขียนเรื่องอะไรและ

มีวัตถุประสงคใดในการเขียนเรื่องนั้นๆ

 จุดประสงคในการเขียนเรียงความ มี 4 ประการ คือ เพื่อใหขอเท็จจริง เพื่อโนมนาวใจ เพื่อใหความบันเทิง เพื่อสงเสริม

การใชความคิด การกําหนดจุดประสงคที่แตกตางกัน จะทําใหเนื้อหาของงานเขียนตางกันดวย 

 ตอจากนั้นเราจะตองกําหนดโครงเรื่อง การกําหนดโครงเรื่อง ทําใหมีขอบเขตในการเขียน ไมเขียนนอกประเด็นเปนการจัด

ลําดับความคิดใหเปนระเบียบตอเนื่องเปนเรื่องราว เชน เขียนเรื่องการวิเคราะหเพลงอีแซว ควรเรียงลําดับโครงเรื่อง คือ

  (1) ความเปนมาและลักษณะของเพลงอีแซว

  (2) การสรางสรรคบทเพลงอีแซว

  (3) บทบาทของเพลงอีแซวตอสังคมไทย

  (4) สถานภาพและการอนุรักษเพลงอีแซวในปจจุบัน

 3. บทสรุป  ควรเขยีนบทสรปุใหนาประทบัใจ ทีสํ่าคัญคือตองทาํใหผูอานเขาใจจดุประสงคของผูเขยีนอยางแจมชดั อาจทาํได

หลายวิธี เชน เนนสาระสําคัญของเรื่อง ตั้งคําถามใหคิดตอ ยกคํากลาว คําคม สุภาษิต ขอคิด

 สําหรับเรื่องขอสอบเรื่องการเขียนเรียงความนี้  ขอสอบก็จะมีแนวขอสอบประมาณ 2 แนวทางดวยกัน คือ คําถามเกี่ยวกับ

การวางโครงเรื่อง และคําถามเกี่ยวกับการพิจารณาขอความที่ยกมาใหวาควรอยูในสวนประกอบใดของเรียงความ

 ขอใดไมควรใชเปนเนื้อเรื่องของเรียงความ วันภาษาไทยแหงชาติ

 1. รัฐบาลไทยประกาศใหวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันภาษาไทยแหงชาติ ตามที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเสนอไว

 2. วันสําคัญของคนเราอาจมีไดหลายวัน  แตวันหนึ่งที่คนใชภาษาไทยทุกคนมิควรลืมก็คือวันภาษาไทยแหงชาติ

 3. วนัที ่29 กรกฎาคม 2505 เปนวนัสําคัญทีเ่ปนจดุเริม่ตนของการกาํหนดใหวนัน้ีเปนวนัภาษาไทยแหงชาติในอีก 37 ปตอมา

 4. วนัภาษาไทยแหงชาติ  จะทาํใหคนไทย  ตระหนกัในความสําคัญของภาษาไทย  ตระหนักในความสําคัญของภาษาไทยและ

รวมมือกันในการอนุรักษการใชภาษาไทยใหถูกตอง

 สําหรับการพิจารณาหาคําตอบในขอสอบขอนี้ นองๆ จะตองอานคําตอบอยางละเอียดและหาวาขอใดไมควรเปนสวนเนื้อ

เรื่อง  และควรจะสังเกตวา หากไมใชสวนเนื้อเรื่องแลวก็ควรจะเปนสวนคํานําหรือสวนสรุป ซึ่งจะมีเนื้อความที่จะเชิญชวนใหอานตอ  

หรือทิ้งทายใหประทับใจ
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 เม่ือนองสามารถสังเกตไดอยางน้ีแลวกจ็ะพบคําตอบซ่ึงอยูในขอ 2 เพราะเน้ือความในขอนีม้ลัีกษณะทิง้ทายความสําคัญของ

เรื่อง  ทําใหควรเปนสวนสรุปเรื่องมากกวา

 • การเขียนบทความ

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch14-1

 • การเขียนบทความ • การเขียนบทความ • การเขียนบทความ • การเขียนบทความ • การเขียนบทความ

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch14-1  /book/m3/onet-thai/ch14-1

บันทึกชวยจํา

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, การเขียน, บทความ, เรียงความ
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บทที่15

คําทับศัพท

 คําทับศัพทและศัพทบัญญัติมีขึ้นในประเทศไทยอันเน่ืองมาจากการเขามาของวิทยาการจากตางประเทศ รวมถึงการยืมคํา

ตางประเทศมาใช  ดังนั้นเราจึงควรศึกษาและใชคําทับศัพทเหลานี้ใหถูกตอง

 คําทับศัพท คือการถายเสียงหรือรูปของคําจากภาษาตางประเทศ นํามาเขียนในรูปแบบของภาษาไทยของเรา เพื่อใหคนที่

อานออกเสียงไดถูกตอง  หรือใกลเคียงกับภาษาเดิม โดยมีการยืมคํามาจากภาษาตางประเทศหลายภาษา  เชน  ภาษาบาลี  สันสกฤต  

อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เปนตน

 ตัวอยางคําทับศัพท

 ตามความคิดของพี่เรื่องที่มักจะนํามาออกขอสอบมากที่สุดของเรื่อง คําทับศัพท  คือการนําไปใช  โดยมักเปนขอสอบที่ถาม

วาขอใดไมควรใชคาํทับศัพท หรือขอใดควรใชคาํทับศัพท ดงันั้นเวลาเราทําขอสอบเราควรจะหาคําทับศัพทใหเจอเปนอนัดบัแรก  และ

ใหคิดวาคํานั้นมีคําไทยที่ควรจะใชอยูหรือไม  ดังตัวอยางขอสอบตอไปนี้

 การนําคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาใชในขอใด ที่ทําใหภาษาไทยมีวงศัพทเพิ่มขึ้น

 1. มาเรียนอยูในกรุงเทพฯ  ยูนิเวอรซิตี้ที่ทันสมัย

 2. ซัมเมอรแมเรียกตัวกลับมาชวยทําไรทํานาอยูที่บานหนองใหญ

 3. ชาวบานก็ดอยการศึกษากินแตปลาราที่ไมพาสเจอรไรซ

 4. ใหมาเปนฟารเมอรดาววามันไมใช  มันไมใชตัวตนที่แทจริงของดาว

 การหาคําตอบในขอสอบเรื่องคําทับศัพทขอนี้  สิ่งที่นองควรจะทําเปนอยางแรกคือหาคําทับศัพทในแตละขอ  ซึ่งจะไดคําวา  

“ยูนิเวอรซิตี้”  “ซัมเมอร”  “พาสเจอรไรซ”  และ  “ฟารเมอร”  เมื่อเราหาคําไดแลวก็จะสามารถพิจารณาไดงายๆ วาจากคําเหลานี้มี

คําใดที่ใชคําภาษาไทยแทนไมได  เนื่องจากการขยายวงศัพทจะใชกับคําใหมที่เพิ่งเขามา  และไมมีคําที่บัญญัติไวแลว

 ดังน้ันคําตอบของขอนีคื้อ  ขอ 3 “พาสเจอรไรซ”  เปนคําทีไ่มมกีารบญัญติัไวในภาษาไทย  แตคําอ่ืนควรจะใชวา  มหาวทิยาลัย  

ฤดูรอน  และชาวนา  ตามลําดับ

คําทับศัพท คําทับศัพทคําเดิม คําเดิม
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 • ศัพทบัญญัติ

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch15-1

 • ศัพทบัญญัติ • ศัพทบัญญัติ • ศัพทบัญญัติ • ศัพทบัญญัติ • ศัพทบัญญัติ

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch15-1  /book/m3/onet-thai/ch15-1

บันทึกชวยจํา

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, การทับศัพท, ศัพทบัญญัติ
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บทที่16

การเรียงลําดับประโยค

 ในระบบไวยากรณภาษาไทย การเรยีงลําดับคําและขอความเปนเรือ่งทีสํ่าคัญมาก เพราะถาหากเราเรยีงลําดับผิดความหมาย

ของประโยคหรือยอหนานั้นก็จะเปลี่ยนความหมายไปจากเดิม  ทําใหผูฟงเกิดการเขาใจผิดได

 การเรียงลําดับขอความหรือการเรียงลําดับประโยคในยอหนาเปนเรื่องที่มักจะนํามาเปนขอสอบมากที่สุด โดยหลักการเรียง

ลําดับประโยคในยอหนานั้นมีหลักการสําคัญๆ  ดังตอไปนี้

 1. หนึ่งยอหนามีประโยคใจความสําคัญเพียงประโยคเดียว  เราจึงควรหาประโยคใจความสําคัญกอน

 2. ประโยคใจความสําคัญมักอยูประโยคแรกหรือประโยคสุดทาย

 3. เนือ้ความในยอหนามกัเรยีงกนัอยางเปนระบบ เชน เรยีงจากนอยไปหามากหรอืมากไปหานอย เรยีงจากเหตุไปหาผลหรอื

ผลไปหาเหตุ  เรียงตามลําดับเวลา  เปนตน

 เมื่อเราเขาใจกระบวนการการเขียนยอหนาแลวการทําขอสอบการเรียงลําดับขอความก็ไมใชเรื่องยาก โดยขอสอบการเรียง

ลําดับขอความนั้นมักมีลักษณะเดียวกันคือใหขอความมาหลายๆ ขอความแลวใหเราเรียงลําดับ การทําขอสอบแบบนี้พี่อยากใหนองๆ 

ลองเรยีงลําดับดวยตนเองกอน แลวจงึไปดูตัวเลือกทีโ่จทยใหมาเทยีบกบัทีเ่ราคิดวาเหมอืนหรอืตางกนัไหม แลวแบบใดดีกวากนั

 ขอใดเรียงลําดับประโยคไดถูกตอง

  (1) แมแตคนญี่ปุนซึ่งเคยรังเกียจการงีบหลับกลางวันมานานก็กําลังจะเปลี่ยนทัศนคติ

  (2) ถาการงีบหลับกลางวันไมดี นโปเลียน ลีโอนาโด ดาวินซี

  (3) และคนสําคัญของโลกอีกมากมาย คงจะไมทํากัน

  (4) จนทําใหการงีบหลับกลางวันไดกลายเปนแฟชั่นฮิตตลอด 2 ปที่ผานมา

 1. (1) (2) (3) (4) 

 2. (1) (4) (2) (3)

 3. (2) (3) (1) (4)

 4. (2) (1) (4) (3)

 สําหรบัการหาคําตอบของขอสอบเรือ่งนี ้พีอ่ยากใหนองๆ ลองเรยีงประโยคดวยตัวเองกอน แลวคอยดูเฉลยคําตอบ โดยคําตอบ

ในขอนีต้อบ  ขอ  3

• เทคนิคการเรียงลําดับประโยค 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch16-1

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทยการเรียงลําดับ, การเรียงประโยค, เทคนิคการจัดประโยค, การเรียงขอความ
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 “รายงาน” เปนคําที่นองๆ ทุกคนก็คงจะเคยไดยิน และเช่ือวาจะตองเคยผานการทํารายงานกันมาแลว รายงานที่เราเคย

ทํากันในโรงเรียนนั้นเปนรายงานประเภทรายงานเชิงวิชาการ  คือเปนการเสนอการคนควาในประเด็นที่เราไดรับมอบหมายนั่นเอง

 รายงาน  คือ การเขยีนเลาถงึส่ิงทีไ่ดพบเหน็หรอืไดกระทาํมาแลว เชน การคนควา ทางวชิาการ เปนตน ลักษณะของรายงาน

คลายยอความ คือเก็บเฉพาะขอความสําคัญแตอาจเพิ่มเติมรายละเอียดบางอยางไดตามสมควร 

 สวนตางๆ ของรายงาน  มี  3 สวน ดังนี้

 1. สวนนํา ประกอบดวย หนาปก ใบรองปกหนา (กระดาษเปลา) หนาปกใน หนาคํานํา หนาสารบัญ

 2. สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย เนื้อเรื่อง เชิงอรรถ

 3. สวนสรุป ประกอบดวย บรรณานุกรม ภาคผนวก ใบรองปกหลัง (กระดาษเปลา) ปกหลัง

สวนประกอบท่ีสําคัญของรายงาน

 คํานํา  เปนการบอกขอบขายของเรื่อง สาเหตุที่ทําใหเลือกทํารายงานเรื่องนี้ จุดมุงหมายในการเขียน  

 สารบญั หมายถงึ บญัชบีทตางๆ ในสารบญัมบีทและตอนตางๆ เรยีงตามลําดับกบัทีป่รากฏในหนังสือ ตลอดจนการขอบคุณ

ผูที่ชวยเหลือในการทํารายงาน  

 เนื้อหา ตองมีตอนนํา ตอนตัวเรื่อง และตอนลงทายเชนเดียวกับการเขียนเรียงความ

 บรรณานุกรม คือ รายชื่อสิ่งพิมพตลอดจนวัสดุอางอิงทุกชนิด ที่เกี่ยวของกับการทํารายงาน 

 ภาคผนวกหรืออภิธานศัพท คือ สวนที่นํามาเพิ่มเติมทายรายงานเพื่อใหผูอานเขาใจแจมแจงยิ่งขึ้น

ข้ันตอนการเขียนรายงาน

 1. ต้ังชือ่เรือ่งกาํหนดขอบเขตของเรือ่ง โดยเลือกเรือ่งทีเ่ราสนใจหรอืถนัด นอกจากนีย้งัควรเปนเรือ่งทีมี่ประโยชนตอทัง้ตัวผู

จัดทําเองและผูอานดวย

 2. กําหนดจุดมุงหมายของเรื่องจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดคนควาขอมูลอยางละเอียดเรียบรอยแลว 

 3. เขียนโครงเรื่องของรายงาน โดยการวางโครงเรื่องทั้งสวนคํานํา เนื้อเรื่อง และสรุป โดยเนนไปที่เนื้อเรื่อง โดยการจัด

เรียงเนื้อหาเปนลําดับอาจตามเวลาหรือตามความสําคัญ แตตองใหเนื้อหามีความสัมพันธกันดวย

 4. ลงมือเขียนรายงาน

 เมื่อนองๆ ไดศึกษาเรื่องหลักการของการเขียนรายงานแลว ก็มาถึงในสวนของขอสอบ ขอสอบเรื่องการเขียนรายงานใน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 นี้ เปนขอสอบที่ไมยากเทาไหร เนื่องจากวัดความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของรายงาน ถานองๆ ศึกษาเรื่องนี้

อยางดีก็จะสามารถทําขอสอบไดอยางแนนอน

บทที่17

การเขียนรายงาน
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 สวนประกอบใดของรายงานที่สําคัญนอยที่สุด

 1. คํานํา 

 2. สารบัญ

 3. บรรณานุกรม

 4. ภาคผนวก   

 สวนที่สําคัญนองที่สุดในการเขียนรายงาน หรือแทบจะเรียกไดวาไมจําเปนตองมีก็ได คือ สวนภาคผนวก ในขอ 4 นอกจาก

นั้นขออื่นๆ เปนสวนประกอบที่รายงานทุกเลนจะตองมี

• การเขียนบทความ 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch17-1

• การเขียนรายงาน 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch17-2

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, การเขียน, บทความ, รายงาน, การเขียนรายงาน

บันทึกชวยจํา
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 ถานองๆ ติดตามสถานการณในปจจุบัน นองๆ ก็คงจะเห็นวาปญหาทางสังคมเกิดขึ้นมาจากการฟงและการพูดที่ไมตรงกัน

อยูมาก โดยเฉพาะในดานการพูดเราจะตองคิดอยูเสมอวากอนพูดเราเปนนายคําพูด แตเมื่อพูดออกไปแลวคําพูดจะเปนนายเรา

ดังนั้นเราจะตองคิดกอนพูดและมีวิจารณญาณในการฟงอยูเสมอ โดยการพูดและการฟงที่ดีมีหลักการงายๆ ดังตอไปนี้

การเปนผูพูดท่ีดี

 1. การใชภาษา ตองเลือกใชถอยคําที่เขาใจงายเหมาะสมกับวัยของผูฟง

 2. ออกเสียงพูดใหชัดเจนตามหลักภาษาและความนิยม ดังพอประมาณ อยาตะโกนหรือพูดคอยเกินไป

 3. สีหนา ทาทางยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง ไมเครงเครียด

 4. ทาทางในการยนื น่ัง ควรสงาผาเผย การใชทาทางประกอบการพดูกม็คีวามสําคัญ เชน การใชมอื นิว้ จะชวยใหผูฟงเขาใจ

เรื่องราวไดงายยิ่งขึ้น

 5. ตองรักษามารยาทการพูดใหเครงครัดในเรื่องเวลาในการพูด พูดตรงเวลาและจบทันเวลา

 6. พูดเรื่องใกลตัวใหทุกคนรูเรื่อง เปนเรื่องสนุกสนานแตมีสาระ และพูดดวยทาทางและกิริยานุมนวล เวลาพูดตองสบตา

ผูฟงดวย

 7. ไมควรพูดเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง โดยไมจําเปน และไมควรพูดแตเรื่องของตัวเอง

 8. ไมพูดคําหยาบ นินทาผูอื่น ไมพูดแซงขณะผูอื่นพูดอยู และไมชี้หนาคูสนทนา พูดดวยวาจาสุภาพ

 9. รักษาอารมณในขณะพูดใหเปนปกติ

การเปนผูฟงท่ีดี

 1. การฟงทุกครั้งตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และไมเลือกฟงเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ

 2. รับฟงขอมูลทั้งหมดกอนตัดสินใจ

 3. ใหความสนใจกับผูพูด

 4. มีการตรวจสอบ หรือตีความหมายทุกครั้งที่มีการสื่อสาร

 5. เปนการฟงดวยการยอมรับสาระ และความรูสึก

 6. แสดงความสนใจกระตือรือรนที่จะฟง

 7. ขจัดสิ่งรบกวนที่ทําลายสมาธิในการฟง

 8. ควรฟงพรอมสังเกตภาษา ทาทางประกอบ จะชวยบอกความนัยได     

 สําหรับเรื่องของขอสอบเกี่ยวกับเรื่องการเปนผูพูดและผูฟงที่ดีนั้น  เปนขอสอบที่จะวัดความเขาใจและทัศนะคติตอการพูด

และการฟงของเรามากกวาจะถามหลักการ  ดังนั้นนองๆ ควรนําหลักการเปนผูพูดและผูฟงที่ดีมาใชจนเปนนิสัยก็จะทําใหทําขอสอบ

ไดงายขึ้น  โดยขอสอบเรื่องนี้มีตัวอยางของขอสอบดังตอไปนี้

บทที่18

การเปนผูพูดและผูฟงที่ดี
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 ขอใดใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสมและแสดงมารยาทที่ดี

 1. ไมวาใครก็สามารถพบเจอความผิดหวังได แตสุดทายอยาทอแทแลวกัน

 2. คนอยางเรา  ผิดหวังซะบางก็ดี ทําอะไรมั่นใจเหลือเกิน จะไดเปนบทเรียน

 3. โตแลว ผิดหวังแคนี้ ทนไมได มีชีวิตอยูตอไปไมได ก็ไมตองทําอะไรแลว

 4. พยายามเขาละกัน ผิดหวังเปนเรื่องเล็กๆ ถาฟามีตา คงเห็นความตั้งใจนอยๆ บาง

 จากขอสอบขอนี้เปนขอสอบที่วัดความเขาใจ ทัศนะคติ รวมถึงการนําเอาสิ่งที่เรียนมาเปนหลักการไปใชจริง โดยถาหากเรา

จะตองปลอบผูที่ผิดหวัง เราควรจะใชคําพูดใหเขามีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตตอไป และชี้ใหเห็นความเปนธรรมดาของโลกที่จะมี

ความสมหวงัและความผิดหวงัสลับกนัไป ทาํใหเราควรจะตอบขอ 1 สวนขออ่ืนๆ นอกจากจะบ่ันทอนกาํลังใจของผูฟงแลว อาจจะทาํให

ผูฟงคิดสั้นเอาไดงายๆ ก็ได

• การพูด 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch18-1

• การพูด 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch18-2

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, การพูด, การสื่อสาร, การพูดวิเคราะห, การประเมิน, การใชคํา,

 การสรุปใจความสําคัญ
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 การเขียนแผนผังความคิดเปนสิ่งที่อาจจะแปลกใหมสําหรับนองหลายคน และสําหรับนองบางคนที่ไดผานการเขียนแผนผัง

ความคิดกันมาแลวก็อาจจะยังไมเห็นถึงความสําคัญหรือประโยชนของการสรางแผนผังความคิด การสรางแผนผังความคิดในระดับ

มธัยมศกึษาปที ่3 นี ้เหมาะสมกบัการสรางผังความคิดแบบจดักลุม โดยการเขยีนประเภทน้ีมกัยดึความคิดเปนสําคัญ และจดักลุมตาม

ความคิดรวบยอด ยอยเปนแผนภาพ และมักจะเขียนเปนแผนภาพแบบกิ่ง เชน

 การสรางแผนผังความคิดนั้น  มีหลักการในการสรางแบบงายๆ อยู 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กําหนดชื่อเรื่องหรือความคิดสําคัญ

 2. ระดมสมองระดมความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนั้น แลวเขียนเปนคําหรือ ขอความสั้นๆ และบันทึกไว

 3. นําคําหรือขอความนั้นมาจัดกลุม

 4. ออกแบบผังความคิด  และโยงเสนแสดงความสัมพันธ อาจมีการโยงคําอธิบายออกไปอีกก็ได

 เมือ่นองๆ ไดศกึษาการเขยีนแผนผังความคิดแลว วธิกีารทีดี่ทีสุ่ดทีจ่ะฝกความเขาใจในการสรางแผนผังความคิดคือการ

ทีน่องๆ ไดลงมอืปฏบัิติดวยตนเอง ลองใชการสรางแผนผังความคิดในการจดความรูในการเรยีน หรอืการวางแผนเรือ่งตางๆ ของชวีติ

กจ็ะทาํใหนองเขาใจการสรางผังความคิดมากยิง่ขึน้ และกจ็ะสามารถทาํขอสอบเรือ่งแผนผังความคิดไดงายขึน้ และสงผลถงึคะแนนสอบ

ทีม่ากขึน้เน่ืองจากเรือ่งนีเ้ปนหวัขอใหญของขอสอบ มขีอยอยมาก ดังนัน้เรามาดูตัวอยางขอสอบกนัวามลัีกษณะอยางไร

 ใหนกัเรยีนเลือกขอความตอไปน้ีเติมลงในชองวางเพือ่ทีจ่ะทาํใหแผนผังความคิดน้ีมคีวามถกูตองสมบูรณ โดยเลือกคําตอบทีดี่

ทีสุ่ด  4 คําตอบ จาก 8 ขอความทีก่าํหนดให

บทที่19

การเขียนแผนผังความคิด

การเขารับราชการในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน

จุดหักเหในชีวิต ผลงานสําคัญ

ชีวิตกวีเอก: สุนทรภู

ประวัติความเปนมา

ในวัยเด็ก
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 1. ความคิดของผูคนที่แตกตาง ก็อยูรวมกันไดอยางสันติ

 2. โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกลํ้าคาของแผนดิน

 3. พระพุทธศาสนา สอนใหตระหนักรูกฎแหงกรรม

 4. นักเรียนไทย เขารวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการ

 5. ภูเขาใหญ ดอกไมสวย ทะเลใส ธรรมชาติงดงาม

 6. รอยยิ้ม มิตรภาพ นํ้าใจไมตรี ใครๆ ก็เปนพี่นองกัน

 7. ขวานทองของไทยแหลงแรทองคํามากที่สุดในเอเชีย

 8. พระมหากษัตริยไทย แหลงรวมจิตใจของผองชน

 สําหรับการพิจารณาคําตอบในเรื่องนี้ นองๆ จะตองทําความเขาใจกับประเด็นหลักของแผนผังความคิดเสียกอนวา คําวา 

“มหัศจรรยประเทศไทย” หมายถึง สิ่งที่แปลกใหม เปนสิ่งที่คนไทยหลายคนยังไมรู หรือเปนสิ่งที่เปนเอกลักษณของไทย ดวยเหตุผล

เหลานี้ ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคําตอบก็คือ ขอ 2 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 นั่นเอง

มหัศจรรยประเทศไทย

• การเขียนผังความคิด 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch19-1

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, ผังความคิด, แผนที่ความคิด, การระดมสมอง, Mind Map
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 กอนทีน่องๆ จะรูจกักบับทประพนัธประเภทตางๆ กอนอ่ืนเรากต็องทาํความรูจกัความรูเบือ้งตนกบับทประพนัธกนักอน น่ันกคื็อ 

“องคประกอบ” ของบทประพันธนัน่เอง โดยสวนหนึง่ของบทรอยกรอง มขีนาดลดหล่ันกนั ดังนี ้คือ บท --> บาท --> วรรค --> คํา เฉพาะ

ในคําประพนัธประเภทกลอน มกัเรยีกวา คํากลอน แทนคําวา บาท มาเรยีนรูกนัดีกวาวาเรยีกอะไรกนับาง

   1. องคประกอบ

    1.1 บท คือ ตอนๆ หนึ่งของคําประพันธ 

    1.2 บาท คือ บรรทัดของคําประพันธ

    1.3 วรรค คือ เปนสวนที่แยกยอยออกมาจากบาทอีกทีหนึ่ง

    1.4 คําหรือพยางค คือ เสียงที่เปลงออกมาในครั้งๆ หนึ่ง

 ถานองๆ ยังไมเขาใจ เราลองมาดูบทประพันธดานลางเปนตัวอยาง

ยกตัวอยางเชน

  รางสูงสูงสวยสงาในตาฝน                   ยิ้มขันขันชวนใหหัวใจหวาม  1 บาท

 ทักสั้นสั้นวาคิดถึงก็ซึ้งตาม          โอนี่หรือนิยามของความรัก               1 วรรค

 บทประพันธขางตนเปนกลอนแปดหนึ่งบท ซึ่งบทหนึ่งจะมีสองบาท และหนึ่งบทจะมีสี่วรรค

 ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง 9 ประการ

 1. พยางค คือ เสียงที่เปลงออกมาในครั้งๆ หนึ่ง อาจมีความหมายหรือไมมีความหมายก็ได เชน คําอุทาน อยางคําวา โอย 

อิ๊หมํ่า มะ แม ก็เปนพยางคทั้งสิ้น

  ยกตัวอยางเชน 

  - คําหนึ่งพยางค เชน วะ คะ แน วิ่ง นิด กลับ เปนตน

  - คําสองพยางค เชน มะมวง วจี ตลาด คลาดแคลว นะจะ ครุคริ เปนตน

 2. คณะ คือ ขอกําหนดของรอยกรองแตละชนิดวาจะตองมีจํานวนคํา จํานวนวรรค จํานวนบาทหรือบทในจํานวนเทาใด เชน 

กาพยยานี 11 ก็จะบังคับ 4 วรรค โดยวรรคหนาตองบังคับ 5 คํา และวรรคหลังบังคับ 6 คํา เปนตน สวนกลอนแปด ก็กําหนดวา

1 บทมี 2 บาท 1 บาทมี 2 วรรค 1 วรรคมี 8 คํา 

 3. สัมผัส คือ ลักษณะบังคับที่ตองใชคําใหคลองจองกัน

  3.1 สัมผัสสระ คือ คําที่ใชสระเปนเสียงเดียวกัน ถามีตัวสะกด ตองสะกดมาตราเดียวกัน  

         ยกตัวอยางเชน  มี-หนี-ดี-สี      ใจ-ไข-ลัย-ไป-ไหม-วัย     นาน-ขาน-หลาน

  3.2 สัมผัสอักษรหรือพยัญชนะ คือ คําที่ใชพยัญชนะขึ้นตนเปนตัวเดียวกันหรือเสียงเดียวกัน โดยไมตองคํานึงถึง

สระหรือตัวสะกด

         ยกตัวอยางเชน  กา-เกา-กีบ-กุม-กุด-โกรธ      ทราบ-ทรง-ทราม-ทรวง    ขวาง-เขวี้ยง-ขวิด

บทที่20

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคําประพันธ
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  3.3 สัมผัสนอก คือ สัมผัสบังคับของบทรอยกรองทุกชนิด เปนคําที่ตองเชื่อมสัมผัสจากวรรคหนึ่งไปอีกวรรคหนึ่ง 

แตตองใชสัมผัสสระเทานั้น ไมใชสัมผัสอักษรนะนองๆ

        ยกตัวอยางเชน

   พอแดดพริ้มยิ้มพรายกับชายฟา  โลกก็จาแจมหวังดวยรังสี

   หยาดอรุณอุนหลาเหมือนอารี  แพรระพีหมภพอบหนาวคลาย

   เพียงจะพลิกแผนฟาลงมาฝน  กับแสงอันออนอุนอรุณฉาย

   เราคนทอรอหวังซังกะตาย   หวังชีพพรายอุนบางอยางอรุณ  

  3.4 สัมผัสใน คือ คําที่มีเสียงสระหรือมีพยัญชนะคลองจองกันที่อยูในวรรคเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหบทรอยกรองนั้น

ไพเราะนาฟงมากขึ้น ซึ่งในบทรอยกรองจะมีสัมผัสในหรือไมมีก็ได

           ยกตัวอยางเชน

    เหลือรอยราวหลบเรนเห็นรูรอง      ยามฝนสาดแดดสองตองความหนาว

   สายลมแรงซาดซัดที่พัดพราว  เสียงเกรียวกราวกรวดทรายลอยสายลม

 4. คําครุ - ลหุ คือ คําหนัก คําเบา ซึ่งบังคับใชในบทประพันธประเภทฉันท  

 5. คําเอก – คําโท คือ คําที่บังคับวรรณยุกตรูปเอกและโท ในตําแหนงที่กําหนดไวโดยเฉพาะในโคลงและราย

  5.1 คําเอก คือ คําหรือพยางคที่มีรูปวรรณยุกตเอก เชน ใช ไต เตา จา แม เปนตน

  5.2 คําโท คือ คําหรือพยางคที่มีรูปวรรณยุกตโท เชน นํ้า ฟา หลา ได เปนตน

  5.3 คําเอกโทษ คือ คําโทที่เขียนโดยใชรูปวรรณยุกตเอก หรืองายๆ ก็คือ คําเอกที่สะกดผิด

   ยกตัวอยางเชน - หมั้นหมาย    เขียนเปน มั่นหมาย   มั่น เปนคําเอกโทษ

            - เขี้ยวคม       เขียนเปน เคี่ยวคม   เคี่ยว เปนคําเอกโทษ

  5.4 คําโทโทษ คือ คําเอกที่เขียนโดยใชรูปวรรณยุกตโท หรืองายๆ ก็คือ คําโทที่สะกดผิด

   ยกตัวอยางเชน - หยอกเลน      เขียนเปน    หยอกเหลน     เหลน เปนคําโทโทษ

           - มั่นคง           เขียนเปน    หมั้นคง         หมั้น   เปนคําโทโทษ

  ตัวอยางโคลงที่ใชคําโทโทษ

     หัวลิงหมากเรียกไม          ลางลิง

    ลางลิงหูลิงลิง                           หลอกขู (ความหมายคือ หลอกขู) 

  ลิงไตกระไดลิง                           ลิงหม  

    ลิงโลดฉวยชมผู (พู)                     ฉีกควา

 6. คําเปน - คําตาย คือ ลักษณะบังคับที่ใชในการแตงโคลง รายและกลบท โดยเฉพาะโคลงสี่สุภาพ 

 7. เสียงวรรณยุกต คือ เสียงดนตรี อันไดแก เสียงสามัญ เอก โท ตรี และ จัตวา ที่กําหนดใหใชในบทกลอน 

   วรรณยกุตน้ีมคีวามสําคัญตรงทีจ่ะเปนส่ิงทีท่าํใหบทประพนัธมคีวามไพเราะมากยิง่ขึน้ อีกทัง้เรายงัตองรูวาคําทายของวรรคใด

นยิมหรอืไมนิยมลงทายดวยเสียงใดบาง ยกตัวอยางเชน กลอนแปดหรอืกลอนสุภาพนัน้ เสียงลงทายในแตละวรรคนัน้จะมขีอยกเวน

แตกตางกนัไป เพือ่ใหไดเสียงทีไ่พเราะนาฟง
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 8. คํานํา คือ คําขึ้นตนที่ตองใชในบทรอยกรองบางประเภท ซึ่งจะมีลักษณะตางๆ กัน ดังนี้

  8.1 กลอนบทละคร ขึ้นตนดวยคําวา “เมื่อนั้น” “บัดนั้น” “มาจะกลาวบทไป”

   ยกตัวอยางเชน   

     เมื่อนั้น      พระยาไมยราพยักษา  

  เห็นกระบี่นอนทอดกายา      ก็ปรีดาเงือดเงื้อกระบองตาล

   บัดนั้น              คําแหงหนุมานชาญสมร

  รับรองปองกันประจันกร    วานรโถมถีบดวยฤทธาฯ   

   มาจะกลาวบทไป    ถึงเทพไทเรืองศรี

  อันสถิตถํ้าธารคีรี                มีทิพยโสตนัยนา                                                                                                         

 ขอสงสัยที่พี่คิดวามันผุดขึ้นมาในหัวนองอยางแนนอน นั่นก็คือ ทําไมคํานําของกลอนบทละครถึงตองมีหลายคําดวยและใช

ตางกันอยางไร วันนี้พี่จะมาไขขอสงสัย ทั้ง 3 คํานี้มีขอแตกตางกันอยูก็คือ

               เมื่อนั้น      จะใชกับตัวละครที่เปนกษัตริยหรือมีบทบาทเดนที่มีความสําคัญ

               บัดนั้น       จะใชกับตัวละครที่ตํ่าศักดิ์หรือมีบทบาทรองลงมา

               มาจะกลาวบทไป   ใชเมื่อเริ่มเลาเรื่องหรือขึ้นตอนใหม

  8.2 กลอนสักวา ขึ้นตนดวยคําวา “สักวา”

   ยกตัวอยางเชน

   สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน  ไมเหมือนแมนพจมานที่หวานหอม

  กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม อาจจะนอมจิตโนมดวยโลมลม

  แมนลอลามหยามหยาบไมปลาบปลื้ม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดตองเข็ดขม

  ผูดีไพรไมประกอบชอบอารมณ  ใครฟงลมเมินหนาระอาเอย

  8.3 กลอนดอกสรอย วรรคแรกจะมี 4 คํา และมีคําที่ 2 เปนคําวา “เอย” และตองลงทายในคํา สุดทายของบทดวย

คําวา “เอย” เทานั้น

   ยกตัวอยางเชน

   เด็กเอยเด็กนอย                        ความรูเจายังดอยเรงศึกษา 

  เมื่อเติบใหญเจาจะไดมีวิชา                       เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตน 

  ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน        จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล

  ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน                       เกิดเปนคนควรหมั่นขยันเอย”

  8.4 กลอนเสภา ขึ้นตนดวยคําวา “ครานั้น”

   ยกตัวอยางเชน

   “ครานั้นขุนศรีวิชัย            กราบลงทันใดแลวทูลวา 

  ขอเดชะพระองคจงกรุณา            อันชีวาอยูใตบทมาลย 

  ขุนชางบุตรขาพระพุทธเจา            ขอทูลเกลาถวายไวเปนทหาร 

  ดวยชะตาราศีมีลาภสการ            มาสูโพธิสมภารพระทรงชัย”

 9. คําสรอย คือ คําที่ใชลงทายวรรค หรือ ทายบาท ในบทรอยกรอง เพื่อเพิ่มความไพเราะ เติมเนื้อความใหสมบูรณ หรือ

อาจใชเปนคําถามก็ได ตัวอยางเชน พอ แม พี่ เทอญ นา ฤา แล ก็ดี ฮา แฮ เฮย เอย เวย รา อา บารมี เลย โดยคําสรอยนี้จะตอง

เปนคําเปน จะใชคําตายไมได และใชเฉพาะบทประพันธชนิดโคลงและรายเทานั้นนะจะ
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  ยกตัวอยางเชน 

  “ตีงูงูไซรหาก  เห็นกัน  

 นมไกไกสําคัญ   ไกรู  

 หมูโจรตอโจรหัน   เห็นเลห  กันนา   

 เชิงปราชญฉลาดกลาวผู               ปราชญรู  เชิงกัน”

ตัวอยางขอสอบโอเนต

 1. ขอใดใชสัมผัสเพียงชนิดเดียว

    1. พักตรนองละอองนวลปลั่งเปลง

    2. งามประหลาดเลิศลํ้าเลขา

    3. อรชรออนแอนทั้งอินทรีย

    4. ขวิดขวาดราชพฤกษจิกแจง          

 2.  “พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสาร  ประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉาย

     เฉกเพชรพรรณเพราเฉิดเลิศแลลาย  ระยับสายสะอิ้งสองสรอยกรองทรวง”                  

 กลอนบทนี้ดีเดนดานใด 

  1. สัมผัส      2. ฉันทลักษณ    3. โครงสราง     4.สัญลักษณ

 3. ขอใดมีการเลนสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด

  1. พี่เล็งแลดูกระแสสายสมุทร 

  2. ละลิ่วสุดสายตาเห็นฟาขวาง

  3. เห็นฟองฟุงรุงเรืองอยูรางราง

  4. กระเด็นพรางพรายพราวราวกับพลอย

 4. ขอใดมีการเลนสัมผัสตางกับขออื่น

  1. รถฟาขานางยางตะเคียน

  2. ขวิดขวาดราชพฤกษจิกแจง

  3. โพบายไกรกรางออยชางหวา

  4. เขาคูคูถิ่นอยูริมรก

 5. ขอใดมีการเลนสัมผัสมากที่สุด

  1. จะมาชวงชิงกันดังผลไม             อันจะไดนางไปอยาสงกา

  2. พระปนภพภพกุเรปนธานี           ใหกะหรัดตะปาตีเปนทัพขันธ

  3. สตรีใดในพิภพจบแดน               ไมมีใครไดแคนเหมือนอกขา

  4. เราอยาคอยเขาเลยนะหลานรัก    กมพักตรรบศึกไปดีกวา

  6. “เทาหนอเทาทั้งทั้งลายังกลากาว  ทําหนาที่ของเทาเพื่อเจาของ

       เจาของเทาเลาทั้งทุกขสุขรํ่ารอง  มิประคองรางขึ้นใหมก็อายเทา”  

       คําประพันธนี้มีจุดเดนขอใด

  1. เลนสัมผัสสระและสัมผัสอักษร  2. เลนคําเลนความหมาย

  3. ใชถอยคําทําใหเกิดภาพ   4. ซํ้าคํายํ้าความหมาย
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เฉลยคําตอบ    

 1. เฉลย ตอบขอ 2. เพราะวา ขอ 1. 3. และ 4. มีสัมผัสแบบสัมผัสสระและพยัญชนะ ยกตัวอยางขอ 1. สัมผัสสระคือ

นอง-ออง สัมผัสพยัญชนะ คือ ปลั่ง-เปลง แตขอ 2. มีเพียงสัมผัสพยัญชนะ ซึ่งก็คือ หลาด-เลิศ-ลํ้า ไมมีสัมผัสสระในวรรคนั่นเอง

 2. เฉลย ตอบขอ 1. เพราะวากลอนบทนี้โดดเดนในดานสัมผัสอยางมาก โดยเฉพาะสัมผัสอักษร ซึ่งจะเห็นไดจากในทุกวรรค 

เชน เศษ-สาร-เสก-สราง-สรรค-สาร เปนตน

 3. เฉลย ตอบขอ 3. เพราะวาขอ 1. มสัีมผัส 5 คํา ไดแก เล็ง-แล และ แส-สาย-ส (มทุร) ขอ 2. มสัีมผัส 4 คํา ไดแก ละ-ล่ิว 

และ สุด-สาย ขอ 4. มสัีมผัส 4 คําเชนกนั ไดแก พราง-พราย-พราว-พลอย สวนขอ 3. มสัีมผัส 6 คํา ไดแก ฟอง-ฟุง รุง-เรอืง-ราง-ราง

 4. เฉลย ตอบขอ 1. เพราะวา ขออื่นมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร เชน 

  - ขอ 2. มีสัมผัสอักษร คือ ขวิด-ขวาด, มีสัมผัสสระ คือ ขวาด-ราช  

  - ขอ 3. มีสัมผัสอักษร คือ ไกร-กราง, มีสัมผัสสระ คือ กราง-ชาง 

  - ขอ 4. มีสัมผัสอักษร คือ ริม-รก, มีสัมผัสสระ คือ คู-อยู 

  - ขอ 1. มีเพียงสัมผัสสระ ฟา-ขา, นาง-ยาง

 5. เฉลย ตอบขอ 3. เพราะวาเปนขอที่มีทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะมากคูมากที่สุด ซ่ึงไดแก ใด-ใน, ภพ-จบ,

แดน-แคน, ไม-ใคร-ได, พิ-ภพ, ไม-มี 

 6. เฉลย ตอบขอ 4. เพราะเปนการเลนคําซ้ําคําวา “เทา” เพือ่เปนการยํา้ความหมาย และคําวา “เทา” นีก้ม็คีวามหมายเหมือน

กนัทกุคํา ดังน้ันจงึไมใชการเลนคําแตอยางใด นองๆ บางคนอาจยงัสงสัยวาทาํไมถงึไมตอบขอ 1.เพราะเหน็มสัีมผัสพยญัชนะตรงคําวา 

เทา-ทัง้-ทาํ-ที-่ทกุข การเลนสัมผัสอักษรเพราะวาการเลนสัมผัสอักษรน้ันไมโดดเดนเทาการเลนคําซ้ําในกลอนบทน้ีนัน่เอง

 • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch20-1

 • การแตงคําประพันธประเภทกลอน

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch20-2

 • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch20-1  /book/m3/onet-thai/ch20-1

 • การแตงคําประพันธประเภทกลอน • การแตงคําประพันธประเภทกลอน

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch20-2  /book/m3/onet-thai/ch20-2

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, รอยกรอง, การเขียน, ภาษาไทย, คําประพันธ, ครุ, ลหุ, กลอน, คําประพันธ,

 กลอนสุภาพ, กลอนเสภา, กลอนดอกสรอย
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บทที่21

ฉันทลักษณ

 ทราบหรอืไมวาบทรอยกรองตางๆ ทีเ่ราเหน็กนัทัว่ไปนัน้ ไมใชวาใครคิดจะแตงอะไรอยางไรกแ็ตงขึน้มาได บทรอยกรองตางๆ 

ลวนแตมีลักษณะบังคับ หรือที่เราเรียกยากๆ วา “ฉันทลักษณ” นั่นเอง ทั้งกลอน ฉันท กาพย กลอน ราย ก็มีฉันทลักษณที่

แตกตางกันไป ซึ่งเราจะกลาวกันตอไป

1. กลอนแปด หรือ กลอนสุภาพ เปนกลอนที่นองๆ อาจจะคุนชินและเห็นกันบอยที่สุด ซ่ึงฉันทลักษณนั้นก็ไมไดยากเกิน

ความสามารถของนองๆ ซึ่งกลอนแปดมีการกําหนดพยางคและสัมผัส มีหลายชนิดแตที่นิยมคือ กลอนสุภาพ

 แผนผัง

  ลักษณะคําประพันธ

   1.1.1 คณะ กลอนแปดนั้น 1 บทจะมี 2 บาท หรือ 4 วรรค โดยในหนึ่งบทนั้น วรรคแรกเรียกวาวรรคสดับ 

วรรคที่สองคือวรรครับ วรรคที่สามเรียกวาวรรครอง และวรรคที่สี่เรียกวาวรรคสง

   1.1.2 เสยีง การจะแตงกลอนแปดใหไพเราะน้ัน เรากต็องมขีอบังคับเรือ่งเสียงกนัหนอย วาวรรคใดสามารถ

ลงดวยเสียงอะไรไดและไมไดอยางไรบาง 

      - วรรคสดับ คําสุดทายสามารถลงไดทุกเสียง

      - วรรครับ คําสุดทายหามเสียงสามัญกับตรี

      - วรรครอง คําสุดทายหามใชเสียงเอกโทจัตวา 

      - วรรคสง คําสุดทายหามใชเสียงเอกโทจัตวา

  พี่วาจริงๆ แลวนองไมจําเปนตองจํากฎตางๆ พวกนี้เลย ถานองๆ ลองอานกลอนนั้นๆ ออกเสียงแลวลองฟงดู

ถาเสียงมันไมกลมกลืนไพเราะ หรือไมลื่นไหล ก็แสดงวาเราใชเสียงผิดนั่นเอง 

   1.1.3 การสงสัมผัส การสงสัมผัสเปนหัวใจของบทรอยกรองทุกประเภท ในกลอนแปดเรากําหนดใหมี

สัมผัสในบท หรือ สัมผัสนอก 3 แหง และมีสัมผัสระหวางบท 1 แหง คือ

     สัมผัสนอก นั่นก็คือสัมผัสระหวางวรรคในบทนั้นๆ

     - คําสุดทายของวรรคสดับ (วรรค1) ตองสัมผัสกับคําที่ 3 หรือ 5 ของวรรครับ (วรรค2) 

     - คําสุดทายของวรรครับ (วรรคที่ 2) ตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรครอง (วรรคที่ 3) 
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   - คําสุดทายของวรรครอง (วรรค 3) ตองสัมผัสกับคําที่ 3 หรือ 5 ของวรรคสง (วรรค 4)

  สัมผัสระหวางบท คือ สัมผัสบังคับทีต่องมรีะหวางบท โดยคําสุดทายของบทแรกตองสัมผัสกบัคําสุดทายของวรรค

รับ (วรรคที่ 2) ในบทถัดไป

  ยกตัวอยาง

   ถึงโรงเหลาเตากลั่นควันโขมง  มีคันโพงผูกสายไวปลายเสา

  โอบาปกรรมนํ้านรกเจียวอกเรา  ใหมัวเมาเหมือนหนึ่งบาเปนนาอาย

   ทําบุญบวชกรวดนํ้าขอสําเร็จ  สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย

  ถึงสุราพารอดไมวอดวาย   ไมใกลกรายแกลงเมินก็เกินไป

ขอสังเกต

  ในบางครั้งสัมผัสระหวางวรรคนั้น ไมจําเปนตองลงคําที่ 3 หรือ คําที่ 5 เสมอไป ในกรณีที่ผูแตงไมสามารถหาคํามาลงใน

ตําแหนงนั้นๆ ได เราก็อนุโลมใหลงสัมผัสในคําที่ 1, 2 หรือ 4 ได

2. กาพย

 2.1 กาพยยานี 11 เปนอีกหัวขอหนึ่งที่ออกขอสอบบอย มีฉันทลักษณที่ไมยากจนเกินไปและมีสัมผัสคลายกับกลอนแปดจึง

งายตอการจดจํา แตขอที่ตางนั่นก็คือ จํานวนคําในกลอนแปดนั้น หนึ่งวรรคจะมี 8 คํา แตในกาพยยานี 11 วรรคแรกจะมี 5 คํา วรรค

ที่ 2 จะมี 6 คํา หรือจํางายๆ วา “วรรคหนามีหาคํา วรรคหลังจําไวมีหก” ดังนั้นในหนึ่งบาทก็จะมีทั้งหมด 11 คํา ซึ่งเปนที่มาของชื่อ 

“กาพยยานี 11” นั่นเอง

  แผนผัง

  ลักษณะคําประพันธ 

  2.1.1 คณะ กาพยยานี 11 หนึ่งบทจะมี 4 วรรค หรือ 2 บาท โดยบาทที่ 1 เราเรียกวา “บาทเอก” และบาทที่ 2 เรา

เรียกวา “บาทโท” และบาทหนึ่งจะมี 2 วรรค โดยวรรคหนามี 5 คํา และวรรคหลังมี 6 คํา 
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  2.1.2 เสียง คําสุดทายของบทกําหนดหามใชคําตาย และคําที่มีเสียงวรรณยุกต

  2.1.3 การสงสัมผัส การสงสัมผัสเปนหัวใจของบทรอยกรองทุกประเภท ในกาพยยานี 11 เรากําหนดใหมีสัมผัสใน

บท หรือ สัมผัสนอก 2 แหง และมีสัมผัสระหวางบท 1 แหง คือ

    สัมผัสนอก นั่นก็คือสัมผัสระหวางวรรคในบทนั้นๆ

   - คําสุดทายของวรรคสดับ (วรรคที่ 1) ตองสัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรครับ (วรรคที่ 2)

   - คําสุดทายของวรรครับ (วรรค 2) ตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรครอง (วรรค 3) 

  สัมผัสระหวางบท คือสัมผัสบังคับที่ตองมีระหวางบท โดยคําสุดทายของบทแรกตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรค

รับ (วรรคที่ 2) ในบทถัดไป เชนเดียวกันกับกลอนแปด

 พีข่อแนะนาํนองๆ วา ในการจดจาํฉนัทลักษณนัน้ เราไมจาํเปนตองทองตามแผนผังใหไดเปะๆ เพราะวาพีรู่วามนัจาํยากและ

มีโอกาสผิดพลาดไดงาย ดังนั้น พี่เลยขอแนะนําวาใหจํากลอนแมแบบไปเลย ใหนองเลือกกลอนที่งายและคิดวาตัวเองจําได พอเขา

หองสอบ เรากค็อยเอากลอนทีเ่ราจาํนัน้ไปเทยีบฉนัทลักษณ ซ่ึงพีร่บัรองวางายกวาอยางแนนอน พีเ่ลยเอากลอนตัวอยางมาใหนองๆ 

ไดเลือกจํากัน ดังนี้

 ยกตัวอยางเชน 

  องคใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน

 ตัดมูลเกลศมาร   บ มิหมนมิหมองมัว

  หนึ่งในพระทัยทาน ก็เบิกบานคือดอกบัว

 ราคี บ พันพัว   สุวคนธกําจร 

 

  ผูใหญหาผาใหม  ใหสะใภใชคลองคอ

 ใฝใจเอาใสหอ   มิหลงใหลใครขอดู

  จะใครลงเรือใบ  ดูนํ้าใสและปลาปู

 สิ่งใดอยูในตู   มิใชอยูใตตั่งเตียง

 พี่เชื่อวาบทรอยกรองขางตนไมบทใดก็บทหนึ่งตองเคยผานหูนองๆ มาแลวแนนอน ที่งายที่สุดที่พี่ยกมา ก็คือ บทสวดมนต

ที่เราสวดกันประจํานั่นเอง รับรองวาไมเกินความสามารถนองๆ แนนอน

 2.2 กาพยฉบัง 16 มักใชในบทที่บรรยายลีลาแบบโลดโผนมีอารมณคึกคักสนุกสนาน ปจจุบันมักใชเขียนบทปลุกใจและ

บทสดุดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  แผนผัง                                                              
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 ลักษณะคําประพันธ

  2.2.1 คณะ กาพยฉบัง 16 หนึ่งบทมี 3 วรรค วรรคแรกมี 6 พยางค วรรคที่สองมี 4 พยางค และวรรคที่สามมี

6 พยางค ตามลําดับ จํานวนพยางครวมกันได 16 พยางค จึงไดชื่อวา “กาพยฉบัง 16” โดยนองๆ อาจจําวา “หก-สี่-หก” ก็ไดเชนกัน

  2.2.2 เสียง มักนิยมเสียงสามัญและจัตวาเปนคําทายวรรค

  2.2.3 การสงสัมผัส การสงสัมผัสของกาพยฉบัง 16 งายมากๆ เพราะมีเพียง 2 แหงเทานั้น ซึ่งเรากําหนดใหมี

สัมผัสในบท หรือ สัมผัสนอก 1 แหง และมีสัมผัสระหวางบทอีก 1 แหง คือ

  สัมผัสนอก นั่นก็คือสัมผัสระหวางวรรคในบทนั้นๆ

   - คําสุดทายของวรรคที่ 1 ตองสัมผัสกับคําสุดทาย ของวรรคที่ 2

  สัมผัสระหวางบท คือสัมผัสบังคับที่ตองมีระหวางบท โดยคําสุดทายของบทแรกตองสัมผัสกับคําสุดทายของ

วรรคแรกในบทถัดไป

  ยกตัวอยางเชน

   ธรรมะคือคุณากร  สวนชอบสาธร

  ดุจดวงประทีปชัชวาล 

  แหงองคพระศาสดาจารย  สองสัตวสันดาน

  สวางกระจางใจมล

   เขาสูงฝูงหงสลงเรียง เริงรองซองเสียง

  สําเนียงนาฟงวังเวง  

  กลางไพรไกขันบรรเลง  ฟงเสียงเพียงเพลง

  ซอเจงจําเรียงเวียงวัง

 2.3 กาพยสุรางคนางค 28

  แผนผัง

 ลักษณะคําประพันธ

  2.3.1 คณะ กาพยสุรางคนางค 28 หนึ่งบทมี 7 วรรค วรรคละ 4 พยางค จํานวนพยางครวมกันได 28 พยางค จึง

ไดชื่อวา “กาพยสุรางคนางค 28” 
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  2.3.2 การสงสัมผัส การสงสัมผัสของกาพยสุรางคนางค 28 นองๆ คงตองใชความพยายามกันหนอย เพราะใน

หนึ่งบทมีสัมผัสคอนขางมากและนาสับสน คือ

    สัมผัสนอก นั่นก็คือสัมผัสระหวางวรรคในบทนั้นๆ

     - คําสุดทายของวรรคที่ 1 ตองสัมผัสกับคําสุดทาย ของวรรคที่ 2

     - คําสุดทายของวรรคที่ 3 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 5

     - คําสุดทายของวรรคที่ 4 สัมผัสกับคําแรกหรือคําที่สองของวรรคที่ 5

     - คําสุดทายของวรรคที่ 5 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 6

    สัมผัสระหวางบท คือสัมผัสบังคับที่ตองมีระหวางบท โดยคําสุดทายของบทแรกตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรค

ที่ 3 ในบทถัดไป

  ยกตัวอยางเชน

   สุรางคนางค           เจ็ดวรรคจัดวาง           ใหถูกวิธี

  วรรคหนึ่งสี่คํา          จงจําใหดี          บทหนึ่งจึงมี          ยี่สิบแปดคํา

   หากแตงตอไป       สัมผัสตรงไหน            จําใหเเมนยํา

  คําทายวรรคสาม     ติดตามประจํา    สัมผัสกับคํา           ทายบทตนเเล

3. ฉันท

 3.1 อินทรวิเชียรฉันท โดยปกติแลวฉันทมักใชสําหรับแตงเรื่องที่ตอเนื่องกันยืดยาว มีบทพรรณนา หรือการแทรกคติตางๆ 

เชนเรือ่ง สามคัคีเภทคําฉนัท กฤษณาสอนนองคําฉนัท มงคลสูตรคําฉนัท เปนตน เนือ่งจากฉนัทเปนส่ิงทีค่นไทยไดรบัมาจากวรรณคดี

บาลีซึ่งมีการใชคําหนัก-เบา ดังนั้นในการแตงฉันททุกประเภท ขอบังคับสําคัญก็คือ ครุ-ลหุ หรือ เสียงหนัก-เสียงเบาที่นองๆ ตองมี

ความรูเบื้องตนมาแลววามีวิธีการสังเกตอยางไร

  แผนผัง

 ลักษณะคําประพันธ

  3.1.1 คณะ อินทรวิเชียรฉันท 1 บทมี 2 บาท และมี 4 วรรค โดยบังคับครุ-ลหุ ดังนี้ วรรคหนา (ในที่นี้หมายถึง วรรค

ที่ 1 กับ 3 ของบทนั้นๆ) มี 5 คํา โดยมีขอบังคับครุ-ลหุ ดังนี้ ตําแหนงคําที่ 1 2 4 และ 5 เปน “ครุ” และคําที่ 3 เปน “ลหุ” และวรรค

หลัง (ในที่นี้หมายถึง วรรคที่ 2 และ 4 ของบทนั้นๆ) จะมี 6 คํา โดยมีขอบังคับครุ-ลหุ ดังนี้ ตําแหนงคําที่ 1 2 และ 4 เปน “ลหุ” และ

ตําแหนง 3 5 และ 6 เปน “ครุ”
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  วิธีการทองจํางายๆ พี่ขอแนะนํา 2 วิธี นั่นก็คือ นองอาจจะจําวา มีคําลหุในพยางคที่ “3, 6, 7, 9” หรือวิธีที่ 2 คือ 

ทองแบบมีจังหวะจะโคน นองๆ อาจจะทองวา “หันหัน / อุหันหัน  อุอุหัน / อุหันหัน” หรือจะทองวา “อะอะ / อุอะอะ  อุอุอะ / อุอะอะ” 

ก็ได ขึ้นอยูกับความถนัดของนองๆ

  หมายเหตุ : คําครุ เราแทนดวย “ไมหันอากาศ” หรือ “หัน”   สวนคําลหุ เราแทนดวย “สระอุ” หรือ “อุ”

  3.1.2 การสงสัมผัส การสงสัมผัสของอินทรวิเชียรฉันท มีเพียง 3 แหง คือ

    1. สัมผัสนอก นั่นก็คือสัมผัสระหวางวรรคในบทนั้นๆ

      - คําสุดทายของวรรคที่ 1 ตองสัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2

      - คําสุดทายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 3

     2. สัมผัสระหวางบท ในคําประพันธประเภทฉันทนั้นก็เหมือนกันกับคําประพันธทุกประเภท น่ันก็คือ

คําสุดทายของบทแรกตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที่ 2 ในบทถัดไป

  ยกตัวอยางเชน

   บงเนื้อก็เนื้อเตน    พิศเสนสรีรรัว

  ทั่วรางและทั้งตัว     ก็ระริกระริวไหว

   แลหลังละลามโล    หิตโอเลอะหลั่งไป

  เพงผาดอนาถใจ     ระกะรอยเพราะรอยหวาย

   พรอมกายวจีจิตร   สุจริตพินิจตรอง 

  ธรรมแลจะคุมครอง   นรนั้นนิรันดร 

         ใหปราศนิราศทุกข   ประลุสุขสโมสร 

  หลักฐานสถาพร    ธุระกอบก็เกิดผล

ขอสังเกต 

    ในการทําโจทยภาษาไทยเรื่องอินทรวิเชียรฉันทบางครั้ง นองๆ จําเปนตองอานบทรอยกรองนั้นๆ ใหเขาตามฉันทลักษณ

ครุ-ลหุ ที่กําหนดไว พี่จะยกตัวอยางเพื่อใหนองๆ เห็นภาพชัดขึ้น

   พวกราชมัลโดย พลโบยมิใชเบา

  สุดหัตถแหงเขา ขณะหวดสิพึงกลัว

  บงเนื้อก็เนื้อเตน พิศเสนสรีรรัว

  ทั่วรางและทั้งตัว ก็ระริกระริวไหว
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 จากตัวอยางขางๆ ตน ใหนองๆ สังเกตคําทีพ่ีเ่นนไว ซ่ึงกคื็อคําวา “ราช” “พล” และ “พศิ” โดยปกติแลวนองๆ มกัจะอานทัง้ 3 นีว้า 

/ราด/ /พล/ และ /พดิ/ กนัอยางแนนอน แตทวา เมือ่ทัง้ 3 คํานีม้าอยูในอินทรวเิชยีรฉนัทนัน้ เราจงึจาํเปนตองปรบัเปล่ียนการอาน เพือ่ใหเขา

กบัฉนัทลักษณคร-ุลห ุดังนัน้เราจะตองอานวา /ราชะ/ /พะละ/ และ /พสิะ/ เพือ่ใหตรงกบั “หนัหนั / อุหนัหนั  อุอุหนั / อุหนัหนั” น่ันเอง

4. โคลง

 4.1 โคลงสีส่ภุาพ เปนโคลงอีกประเภทหน่ึงทีก่วนิียมแตงและออกขอสอบบอยมาก โดยทัว่ไปแลวบทรอยกรองประเภทโคลง

นั้นมีลักษณะบังคับที่สําคัญยิ่งนั่นก็คือ “เอก-โท” ซึ่งนองๆ จําเปนตองจําฉันทลักษณใหไดเพื่อที่จะสามารถนําไปใชในหองสอบ โดย

การจําฉันทลักษณนั้น พี่แนะนําใหนองทองจํา “โคลงแมบท” ซึ่ง “โคลงแมบท” ก็คือ โคลงสี่สุภาพที่มีไมเอกไมโทตรงตามบังคับ ซึ่ง

จะกลาวถึงในลําดับตอไป

  แผนผัง

  ตัวอยางโคลงแมบท

   เสียงลือเสียงเลาอาง  อันใด (พี่เอย)

  เสียงยอมยอยศใคร   ทั่วหลา

   สองเขือพี่หลับใหล  ลืมตื่น (ฤๅพี่)

  สองพี่คิดเองอา    อยาไดถามเผือ

 ลักษณะคําประพันธ

  4.1.1 คณะ โคลงสี่สุภาพ 1 บท จะมี 4 บาท และวรรคหนาของทุกบาทจะมี 5 คํา และมีวรรคหลัง 2 คํา แตในบาท

ที่ 1 และ 3 นั้นวรรคหลังจะมีคําสรอยหรือไมมีก็ได

  4.1.2 การสงสัมผัส 

     - คําสุดทายของบาทที่ 1 (ที่ไมใชคําสรอย) สัมผัสคําสุดทายในวรรคแรกในบาทที่ 2, 3 

     - คําสุดทายของบาทที่ 2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคแรกในบาทที่ 4

  4.1.3 คําเอก-คําโท หมายถึง พยางคที่บังคับดวยรูปวรรณยุกตเอก และรูปวรรณยุกตโทกํากับในคํานั้น

     - คําเอก คือ รูปวรรณยุกตเอกกํากับทุกคํา เชน แก ตี่ พี่ โด ทอง รอย เปนตน

     - คําโท คือ คําที่มีรูปวรรณยุกตโทกํากับทุกคํา เชน มา หลา ไซร ราย ให เตน เปนตน

 ในโคลงส่ีสุภาพหนึ่งบทจะมีคําเอกทั้งหมด 7 แหง และคําโททั้งหมด 4 แหง หรือนองๆ สามารถจดจําอยางงายๆ วา 

“เอกเจ็ดโทสี่” และคําเอก โท ในบาทแรกของโคลงอาจสลับที่กันได

เอก โทเอก

เอก โทเอก โท

เอก โท ( )

เอกเอก ( )
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 แตมีขอสังเกตเล็กๆ นอยๆ มาฝากนองๆ กันวา ถาหากในกรณีที่เราไมสามารถหาคํามาลงในตําแหนงเอก - โทที่กําหนด

ไวได เราจะมีขอแกไขอยางไร คําตอบก็คือ เราสามารถอนุโลมใหใช “คําตายแทนคําเอก” ได ในกรณีที่หาคําเอกมาลงไมไดนั่นเอง 

นอกจากนี้เรายังมีอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใชคําตายแทนคําเอก นั่นก็คือ การใช “เอกโทษ-โทโทษ” ที่พี่เคยพูดถึงไปแลว

ในบทแรกในเรื่อง ลักษณะ 9 ประการของบทรอยกรอง

  ตัวอยางโคลงสี่สุภาพ

  จากมามาลิ่วลํ้า   ลําบาง

 บางยี่เรือราพลาง    พี่พรอง

  เรือแผงชวยพานาง  เมียงมาน มานา

 บางบรับคําคลอง    คลาวนํ้าตาคลอ

 4.2 โคลงสองสุภาพ นองๆ บางคนอาจจะไมคุนหูและไมเคยรูจักโคลงสองสุภาพมากอน แตในขอสอบโอเนตนั้น ยังมีการ

ออกเรื่องโคลงสองสุภาพอยูเปนครั้งคราว ดังนั้นเรามาทําความรูจักกับโคลงชนิดนี้เลยดีกวา ขึ้นชื่อวา “โคลง” ก็ตองมีการบังคับ 

“เอก-โท” เชนเดียวกันกับโคลงสี่สุภาพ แตจะสั้นและงายกวาเล็กนอย โดยทั่วไปแลวโคลงสองนั้นใชในการจบรายสุภาพ

  แผนผัง

 ลักษณะคําประพันธ

  4.2.1 คณะ โคลงสองสุภาพ 1 บท จะมี 3 วรรค โดยมีวรรคละ 5 คําสองวรรค สวนวรรคสุดทายมี 4 คํา และอาจ

เพิ่มหรือไมเพิ่มคําสรอยตอนทายก็ได 

  4.2.2 การสงสัมผัส มีแหงเดียว นั่นก็คือ คําสุดทายของวรรคที่ 1 ตองสัมผัสกับคําสุดทายของวรรค 2

 ตัวอยางโคลงสองสุภาพ

  โคลงสองเปนอยางนี้  แสดงแกกุลบุตรชี้

 เชนใหเห็นเลบง    แบบนา

  พระธรรมสอนสั่งไว  พอแมจงรักไซร

 นบไหวบูชา

(         )
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• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี : ฉันทลักษณ

 ตอนที่ 2 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch21-1

• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี : ฉันทลักษณ

 ตอนที่ 3 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch21-2

• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี : ฉันทลักษณ

 ตอนที่ 4

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch21-3

บันทึกชวยจํา

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : ภาษาไทย, วรรณคดี, รอยกรอง, โคลง, คําประพันธ, ฉันทลักษณ
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ตัวอยางขอสอบโอเนต

 1. “ชายใดไมเที่ยวเทียวไปทุกแควนแดนไพรมิอาจประสบพบสุข”    จากคําประพันธขางตน หากแบงวรรคใหถูกตอง จะเปน

คําประพันธชนิดใด

       1. กลอน      2. อินทรวิเชียร      3. กาพยยานี    4. กาพยฉบัง 

 2. “หัน่เตาหูลงทอดนํา้มนัหยอดลงกระทะต้ังไฟกลางดีจะเหลืองแลวละตักขึน้เรว็” หากแบงวรรคใหถกูตอง จะเปนคําประพนัธ

ชนิดใด

       1. กาพยยานี   2. รายสุภาพ    3. โคลงสองสุภาพ   4. อินทรวิเชียรฉันท

 3. “บอกแลวกไ็มเชือ่จะมเิหลืออะไรเลยคราวน้ีละเธอเอยฤจะเฉยกต็ามใจ” หากจดัวรรคไดถกูตอง จะไดเปนคําประพันธตาม

ขอใด

        1. กลอน       2. กาพยยานี     3. อินทรวิเชียร    4. กาพยสุรางคนางค

 4. “พระวดัรตันมณีมจีรยิวตัรงดงามเราควรประพฤติตามจะอยูเยน็เปนสุขสันต” หากจดัวรรคไดถกูตอง จะไดเปนคําประพนัธ

ตามขอใด

        1. กลอน    2. กาพย     3. กาพยสุรางคนางค    4. กาพยฉบัง

 5. “ขนมหวานขาวและกับจัดสําหรับถวายพระอยาหยิบกินนะคะประเด๋ียวจะตกนรก” จากขอความตอไปนี้ หากแบงวรรค

ถูกตองแลว จะไดคําประพันธตามขอใด

        1. โคลงสอง     2. กลอนหก     3. อินทรวิเชียร     4. กาพยยานี

 6. “มากินขนมกันนะจะฉันจะสุขใจกินไปก็คุยไปจะสนุกและเบิกบาน” จากขอความตอไปนี้ หากแบงวรรคถูกตองแลว จะได

คําประพันธตามขอใด

         1. กาพยยานี     2. โคลงสอง     3. กลอนสุภาพ     4. อินทรวิเชียรฉันท

 7. บาทที่ 3 ของโคลงสี่สุภาพตอไปนี้ ขอใดแตงถูกตามฉันทลักษณทุกประการ

  1. นารายณเนื่องนิทรสินธุ     นานตื่น

  2. นารายณเจื่องเจานิทร       นานเนา  แลวเฮย

  3, นารายณบรรทมสินธุ        นานตื่น

  4. นารายณเนาในสินธุ          นานนับ  แลนา

 8. บาทที่สี่ของโคลงสี่สุภาพในขอใดถูกตองตามฉันทลักษณ

          1. เรืองรุงบรรเจิดหลา    คัคนานต

         2. เรืองมณีนพริ้ว    รวงรุงรังสี

          3. เรืองรามรุงรุงฟา   ฟากฟาดินชม

          4. เรืองลักษณเลิศปญญา   โลกซองสรรเสริญ

 9. “ผัดกะเพราไกพริกขี้หนูใสตํากับกระเทียมไกสับละเอียดลงผัดอยาเกรียมปรุงรสแลวเตรียมใสใบกะเพรา” จากขอความ

ตอไปนี้ หากแบงวรรคถูกตองแลว จะไดคําประพันธตามขอใด

         1. โคลงสี่สุภาพ   2. กาพยฉบัง         3. กลอนสุภาพ  4. กาพยสุรางคนางค
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 10. ขอความตอไปนี้ ถาเขียนแยกวรรคใหถูกตองจะเปนคําประพันธตรงตามขอใด 

 “พิเศษสารเสกสรางรังสรรคสารประจงจารฉันทภาคพริ้งพรายฉายเฉกเพชรพรรณเพราะเฉิดเลิศแลลายระยับสายสะอิ้ง

สองสรอยกรองทรวง”

          1. โคลงสี่สุภาพและกลอนสุภาพ  

          2. กาพยยานี 11 และกลอนสุภาพ

          3. กาพยฉบัง 16 และกลอนสุภาพ   

          4. กาพยยานี 11 และกาพยฉบัง 16

 11. 1.) แลลวนจะนาสยดสยอน    2.) พวกพลทุกคนกําแหง     3.) พรอมเพื่อผจญสงคราม

       4.) เสือสิงหวิ่งหลา           5.) หาญเหิมฤทธิแรง         6.) พาหนคํารนคําราม 

       จงเรียงตามลําดับใหถูกตอง

             1. 1 2 3 4 5 6     2. 2 5 3 6 4 1     3. 3 4 2 5 6 1       4. 6 3 4 5 2 1

 12. ขอความตอไปนี้ ถานํามาจัดวรรคใหมใหถูกตอง จะไดคําประพันธตามขอใด “ทุกคนเกิดมาเปนคนชั่วดีมีจนเปนผลแหง

กรรมทําเองถือธรรมเชื่อกรรมยําเยงบาปชั่วกลัวเกรงทําแตกรรมดีทวีพร”

              1. รายสุภาพ          2. กลอนสุภาพ     3. กาพยฉบัง     4.กาพยสุรางคนางค

เฉลยคําตอบ

 1. เฉลย ตอบขอ 4. กลอนนี้สามารถแบงวรรคตอนถูกตองไดนี้ “ชายใดไมเที่ยวเทียวไป / ทุกแควนแดนไพร / มิอาจประสบ

พบสุข” ซึ่งตรงตามฉันทลักษณของกาพยฉบัง 16

 2. เฉลย ตอบขอ 1. สามารถแบงวรรคตอนตามฉันทลักษณของกาพยยานี 11 ไดดังน้ี “หั่นเตาหูลงทอด/นํ้ามันหยอดลง

กระทะ / ต้ังไฟกลางดีจะ / เหลืองแลวละตักขึ้นเร็ว” โดยนองๆ สามารถตัดขอ 3. ออกไดกอนเพราะมีจํานวนคํามากเกินไป และ

ถาหากนองๆ ตรวจสอบเรื่องคําครุ-ลหุ ตามฉันทลักษณของอินทรวิเชียรฉันท นองๆ ก็จะทราบทันทีวา ขอ 4. นั้นเปนคําตอบที่ผิด

 3. เฉลย ตอบขอ 2. เพราะถาหากแบงวรรคถูกตอง จะไดกาพยยานี 11 ดังนี้ “บอกแลวก็ไมเชื่อ/จะมิเหลืออะไรเลย/คราวนี้

ละเธอเอย / ฤจะเฉยก็ตามใจ” แตถาหากนองๆ ลองดูคําครุ - ลหุก็จะรูทันทีเลยวามันไมตรงกับฉันทลักษณอินทรวิเชียรฉันท และ

จํานวนคํากับสัมผัสก็ไมลงกับฉันทลักษณกลอนอีกดวย

 4. เฉลย ตอบขอ 2 พี่แนะนําใหนองๆ ตัดตัวเลือกทิ้งเหมือนขอที่ผานๆ มา จะทําใหนองทําขอสอบไดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในขอนี้ตรง

กบัฉนัทลักษณของกาพยยาน ี11 โดยสามารถแบงวรรคไดดังนี ้“พระวดัรตันมณี /มจีรยิวตัรงดงาม / เราควรประพฤติตาม / จะอยูเยน็

เปนสุขสันต”

 5. เฉลย ตอบขอ 4. เปนฉันทลักษณแบบกาพยยานี 11 คือ วรรคหนามี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา สามารถแบงวรรคไดดังนี้. 

“ขนมหวานขาวและกับ / จัดสําหรับถวายพระ / อยาหยิบกินนะคะ / ประเดี๋ยวจะตกนรก”

 6. เฉลย ตอบขอ 1. กาพยยานี 11 ขอนี้ใชเทคนิคตัดตัวเลือกเหมือนขอที่ผานมาเชนกัน โดยบทนี้สามารถแบงวรรคตอนได

ดังนี้ “มากินขนมกัน / นะจะฉันจะสุขใจ / กินไปก็คุยไป / จะสนุกและเบิกบาน”

 7. เฉลย ตอบขอ 1. จากโคลงแมบท ในบาทที่ 3 ก็คือ “สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น ฤาพี่” โดยกําหนดคําเอกตรงตําแหนงที่

3 วรรคแรกและตําแหนงที ่2 ในวรรคตอมา ดังนัน้นองๆ กส็ามารถนํากลอนทีใ่หมาไปเทยีบกบักลอนแมบทไดเลย ซ่ึงขอทีม่ฉีนัทลักษณ

ถูกตองที่สุดก็คือ ขอ 1. นั่นเอง

 8. เฉลย ตอบขอ 2. เพราะวาจากบาทที่ 4 ของโคลงสี่สุภาพที่วา “สองพี่คิดเองอา อยาไดถามเผือ” เมื่อนองๆ พิจารณา

ตําแหนงคําเอกคําโทและนําไปเทยีบกบัตัวเลือก นองๆ จะเหน็วาไมมขีอใดทีม่คํีาเอกคําโทตรงกนัเลย นัน่แสดงวา ตองมกีารใชคําตาย

มาแทนคําเอก ซ่ึงถาตัดตัวเลือกแลว ก็จะเหลือเพียง 2 ขอ คือ 2. กับ 4. แต 4. น้ัน จะเห็นวาคําวา “ญา” ไมมีวรรณยุกตโท
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ซึ่งไมถูกตองตามฉันทลักษณ ดังนั้นคําตอบจึงเปนขอ 2.

 9. เฉลย ตอบขอ 4. เพราะวาถาหากนองๆ ลองแบงวรรคดูแลวจะไดวรรคละ 4 คํา 7 วรรคพอดี ซึ่งตรงกับฉันทลักษณของ

กาพยสุรางคนางค ดังนี้ “ผัดกะเพราไก / พริกขี้หนูใส / ตํากับกระเทียม / ไกสับละเอียด / ลงผัดอยาเกรียม / ปรุงรสแลวเตรียม / ใส

ใบกะเพรา”

 10. เฉลย ตอบขอ 1. กลอนบทน้ีสามารถแบงวรรคไดสองแบบ โดยแบบกลอนสุภาพน้ันแบงไดเปน “พิเศษสารเสกสราง

รงัสรรคสาร/ประจงจารฉนัทภาคพริง้พรายฉาย / เฉกเพชรพรรณเพราะเฉดิเลิศแลลาย / ระยบัสายสะอ้ิงสองสรอยกรองทรวง” และ

แบบโคลงสี่สุภาพสามารถแบงไดเปน “พิเศษสารเสกสราง / รังสรรค / สารประจงจารฉัน / ทภาคพริ้ง / พรายฉายเฉกเพชรพรรณ 

/ เพราะเฉิด / เลิศแล /ลายระยับสายสะอิ้ง / สองสรอยกรองทรวง”

 11. เฉลย ตอบขอ 2. พี่แนะนําใหนองลองพิจารณาที่ละตัวเลือกแลวดูวาตรงกับฉันทลักษณใดบางหรือไม 

 12. เฉลย ตอบขอ 3. เพราะสามารถแบงวรรคไดดังนี้ “ทุกคนเกิดมาเปนคน / ชั่วดีมีจน / เปนผลแหงกรรมทําเอง / ถือธรรม

เชื่อกรรมยําเยง / บาปชั่วกลัวเกรง / ทําแตกรรมดีทวีพร” ซึ่งตรงตามฉันทลักษณของกาพยฉบัง 16 สวนอีกทั้ง 3 ขอที่เหลือถานองๆ

ลองนํามาแทนลงในฉันทลักษณนั้นๆ จะพบวาจํานวนคําและสัมผัสจะไมลงตัวกัน

 • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :

  พื้นฐานวรรณคดีไทย

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch21-4

 • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch21-5

 • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : • สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน :

  พื้นฐานวรรณคดีไทย  พื้นฐานวรรณคดีไทย  พื้นฐานวรรณคดีไทย  พื้นฐานวรรณคดีไทย

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch21-4

 • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง • ลักษณะบังคับของบทรอยกรอง

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch21-5  /book/m3/onet-thai/ch21-5

บันทึกชวยจํา

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
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บทที่22

ลีลาวรรณคดี

 นอกจากการอานบทรอยกรองแลวสามารถถอดคําประพันธหรือแปลความไดแลวน้ัน การที่นองๆ จะสามารถอานกลอน

หรอืวรรณคดีไดอยางซาบซ้ึงและไดอรรถรส นองๆ กต็องมาทาํความรูจกักบัคําวา “รสวรรณคดี” กนักอน วาคืออะไรและมอีะไรกนับาง

 แทจริงแลวรสวรรณคดีมีทั้ง “รสวรรณคดีไทย” และ “รสวรรณคดีสันสกฤต” ซ่ึงในขอสอบสวนมากก็จะออกเพียงแครส

วรรณคดีไทยเทานั้น โดยจะยกบทรอยกรองมาใหนองๆ อานและใหนองๆ วิเคราะหวา บทรอยกรองนี้มีรสวรรณคดีประเภทใด ซึ่งพี่

เชื่อวารสวรรณคดีทั้ง 4 ประเภทนั้นไมลึกและยากเกินความสามารถของนองๆ อยางแนนอน

 รสวรรณคดีไทยแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้

 1. เสาวรจนี แปลจากคําศัพทแลว คําวา “เสาว” แปลวา งาม “รจนี” คือ การตกแตง การประพันธ เอามารวมกันก็คือ

การชมความงาม หรือการชมโฉม การชมโฉมในที่นี้รวมต้ังแตส่ิงของหรือสภาพแวดลอมอยางความงามของปราสาทราชวังหรือ

ความเจริญรุงเรืองของบานเมือง ไปจนถึงบุคคลทั้งหญิงและชาย มนุษยและอมนุษย ก็สามารถชมโฉมไดทั้งสิ้น 

 ยกตัวอยางเชน

  บทกษัตริยทัศนานางเงือกนอย ดูแชมชอยโฉมลาทั้งเผาผม 

 ประไพพักตรลักษณลํ้าลวนขําคม  ทั้งเนื้อนมนวลเปลปงออกเตงทรวง 

 ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด  ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง 

 พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง  แลวหนักหนวงนึกที่จะหนีไป 

 2. นารีปราโมทย คือ บทโอโลมหรือการแสดงความรัก หรือบทเกี้ยวพาราสีนางอันเปนที่รักทั้งการพบกันในครั้งแรก และ

การโอโลมกอนถึงบทสังวาสดวย 

 ยกตัวอยางเชน

  แมนเนื้อเย็นเปนหวงมหรรณพ        พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เปนมัจฉา 

   แมนเปนบัว ตัวพี่เปนภุมรา                 เชยผกาโกสุมปทุมทอง

 3. พิโรธวาทัง “พิโรธ แปลวา อารมณโกรธกริ้ว” ซึ่งก็คือ บทตัดพอตอวา ที่แสดงออกถึงอารมณโกรธเคือง ไมพอใจและ

บางครั้งอาจดาทอโดยใชถอยคํารุนแรงและแฝงไปดวยความนอยเนื้อต่ําใจ หรือความผิดหวังอยางในเรื่องเสภาขุนชางขุนแผน ที่

พระพันวษาดาทอนางวันทองอยางรุนแรงที่ไมสามารถเลือกวาจะอยูกับใครไดวาเปนผูหญิงถอย กาลกิณี เลวกวาสัตวเพราะสัตวยัง

มีฤดูผสมพันธุ

 ยกตัวอยางเชน

  รูปงามนามเพราะนอยไปหรือ         ใจไมซื่อสมศักดิ์เทาเสนผม

 แตใจสัตวมันยังมีที่นิยม                   สมาคมก็แตถึงฤดูมัน

  มึงนี่ถอยยิ่งกวาถอยอีทายเมือง      จะเอาเรื่องไมไดสักสิ่งสรรพ

 ละโมบมากตัณหาตาเปนมัน             สักรอยพันใหมึงไมถึงใจ

 4. สัลลาปงคพิสัย คือ บทที่แสดงออกถึงความโศกเศราเสียใจ ความอําลาอาลัยในรัก การครํ่าครวญ หรือบทโศกที่วาดวย

การจากพรากสิ่งหรือนางอันเปนที่รักอยางในเรื่องอิเหนา ที่อิเหนาแสดงความอาลัยรัก ครํ่าครวญคิดถึงนางอันเปนที่รัก ระหวางนั่ง

ชมนกไมในระหวางทางไปเมืองดาหา
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 ยกตัวอยางเชน

  วาพลางทางชมคณานก       โผนผกจับไมอึงมี่

 เบญจวรรณจับวัลยชาลี                       เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา

  นางนวลจับนางนวลนอน            เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา

 จากพรากจับจากจํานรรจา    เหมือนจากนางสการะวาตี

ตัวอยางขอสอบ

 1. ขอใดแสดงอารมณโศกไดชัดเจนที่สุด

  1. ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต  ใครชางคิดชื่อบางไวกางกั้น  

  2. ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปลาใหเหงาหงิม    สุชลปริ่มเปยมเหยาะเผาะเผาะผอย

  3. อันโศกอื่นหมื่นแสนในแดนโลก    มันไมโศกลึกซึ้งเหมือนหึงผัว

  4. ดึกสงัดเงียบงอมทุกหยอมหญา    โขมดฝาโหยหวนครวญกระหึ่ม

 2. บทประพันธในขอใดแสดงใหเห็นรสวรรณคดีที่เรียกวา สัลลาปงคพิสัย

  1. ถึงอารามนามวัดประโคนปก                 ไมเห็นหลักลือเลาวาเสาหิน

         เปนสําคัญปนแดนในแผนดิน                  มิรูสิ้นสุดชื่อที่ลือชา

  2. เหมือนแมครัวคั่วแกงพะแนงผัด             สารพัดเพียญชนังเครื่องมังสา   

  อันพริกไทยใบผักชีเหมือนสีกา             ตองโรยหนาเสียสักหนอยอรอยใจ 

  3. ถึงหนาวังดังหนึ่งใจจะขาด                  คิดถึงบาทบพิตรอดิศร

             โอผานเกลาเจาประคุณของสุนทร           แตปางกอนเคยเฝาทุกเชาเย็น

  4. พอกราบพระปะดอกปทุมชาติ                 พบพระธาตุสถิตในเกสร

  สมถวิลยินดีชุลีกร                            ประคองชอนเชิญองคลงนาวา

 3. ขอใดไมแสดงอารมณของผูประพันธ

  1. ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา     พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี

  ประทานนามสามโคกเปนเมืองตรี     ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว

  2. พฤกษาสวนลวนไดฤดูดอก    ตระหงานงอกริมกระแสแลสลาง

  กลวยระกําอัมพาพฤกษาปราง   ตองนํ้าคางชอชุมเปนพุมพวง

  3. ที่ทายบานศาลเจาของชาวบาน    บวงสรวงศาลเจาผีบายศรีตั้ง

  เปนคนทรงปลงจิตอนิจจัง       ใหคนทั้งปวงหลงลงอบาย

  4. ถึงบานงิ้วเห็นแตงิ้วละลิ่วสูง     ไมมีฝูงสัตวสิงกิ่งพฤกษา

  ดวยหนามดกรกดาษระดะตา  นึกก็นากลัวหนามขามขามใจ



108 ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

 4. บทประพันธตอไปนี้ตรงกับรสวรรณคดีในขอใด

  อยากลบรอยเทาเปอนพื้นเรือนหอ     ลบภาพคูเคลียคลอกันตอหนา

 ยิ่งอยากลบยิ่งกระจางไมรางรา                   เห็นตําตาจึงจําไวตําใจ

  1. เสาวรจนีย      2. นารีปราโมทย    3. พิโรธวาทัง    4. สัลลาปงคพิสัย

เฉลยคําตอบ

 1. เฉลย ตอบขอ 2 อยางแรกพี่แนะนําใหนองตัดตัวเลือก ขอแรกที่ตัดออกก็คือ 3. เพราะวามีความหมายที่ติดตลก สวนอีก 

3 ขอที่เหลือพี่แนะนําใหอานแลวคิดตาม สําหรับขอ 2. เปนขอที่ใหอารมณโศกเศราและเปลาเปลี่ยวที่สุด สังเกตจาก “สุชลปริ่มเปยม

เหยาะเผาะเผาะผอย”

 2. เฉลย ตอบขอ 3. เพราะวาบทนี้แสดงถึงอารมณคิดถึง โหยหาอดีตเมื่อเดินทางผานหนาวัง ซึ่งสังเกตไดจาก “คิดถึงบาท

บพิตรอดิศร”

 3. เฉลยตอบขอ 2. เพราะเปนเพยีงการบรรยายลักษณะเพยีงอยางเดียว ไมไดมกีารสอดแทรกอารมณลงไปดวย ซ่ึงตางจาก

ขอ 1. ที่สามารถสังเกตไดจาก “ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา” ขอ 3.  “เปนคนทรงปลงจิตอนิจจัง” และขอ 4. จาก “นึกก็นากลัว

หนามขามขามใจ”

 4. เฉลย ตอบขอ 4. แสดงอารมณโศกเศรา เนื่องจากในบทกลอนนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การที่อยากจะลบความทรงจําตางๆ ที่

มีตอหญิงสาวแตก็ไมอาจลบเลือนได เหมือนยิ่งพยายามลบก็ยิ่งเห็นชัดเจน จึงรูสึกเสียใจ

• รสในวรรณคดีไทย 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch22-1
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Tag : ภาษาไทย, วรรณคดี, รสวรรณคดี



109ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

 ในการแตงบทประพันธขึ้นมาสักบทนั้น ไมเพียงแตผูแตงจะตองแตงใหถูกตองตามฉันทลักษณที่บังคับมาแลว นองๆ รูไหม

วา อีกส่ิงหน่ึงที่สําคัญไมแพฉันทลักษณน้ันก็คือ “ลีลาการแตง” เพราะมันจะทําใหบทรอยกรองของเรานั้นมีสีสันมากขึ้นและไม

นาเบ่ือจนเกินไปนั่นเอง

1. เสียง (การเลนเสียง)

 1.1 การเลนเสียงสระ คือ การเลนเสียงโดยใชคําที่มีการใชสระเดียวกันมาคลองกัน ยกตัวอยางเชนคําวา กา-หมา   ไกล-ใจ 

หลาน-หาญ เปนตน เพื่อใหกลอนในนั้นๆ มีความสละสลวยทางภาษามากขึ้น ตัวอยางกลอนที่จะยกตอไปนี้เปนบทกลอนที่มีลักษณะ

เดนในเรื่องการเลนเสียงมากๆ ในที่นี้เปนการเลนเสียงสระอู 

 ตัวอยาง

   ดูหนูสูรูงู    งูสุดสูหนูสูงู

  หนูงูสูดูอยู  รูปงูทู  หนูมูทู

 1.2 การเลนเสยีงพยัญชนะ (สมัผัสอกัษร) คือ การเลนเสียงโดยใชคําทีม่กีารใชพยญัชนะตนตัวเดียวกนัมาเลนสัมผัสกนั ยก

ตัวอยางเชน งาย-โง-งู เขา-เขียว-เขม-แข็ง เปนตน การเลนเสียงพยัญชนะน้ีก็เปนอีกลักษณะหนึ่งที่แสดงความสามารถของกวีได

อยางชัดเจน 

 ตัวอยาง 

   เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง     เมื่อมัวหมองมิตรหมองหมนเหมือนหมูหมา

  เมื่อไมมีมิตรหมางเมินไมมองมา                 เมื่อมอดมวยแมหมูหมาไมมามอง

 1.3 การเลนเสียงวรรณยุกต คือ การเลนเสียงโดยใชคําที่มีวรรณยุกต สามัญ เอกโท ตรี จัตวา มาเลนเสียงไลเรียงกันไป 

โดยคํานั้นตองมีพยัญชนะตน สระ และตัวสะกดเดียวกันดวย 

 ตัวอยาง 

   เขาขันคูคูคู          เคียงสอง

  เยื้องยางนางยูงทอง         ทองทอง

  ทิวทุงทุงทุงมอง               มัจฉพราศ

  เทาเทาเทายางหยอง         เลียบลิ้มริมทาง

2. คํา

 เปนอีกส่ิงหนึ่งในกลวิธีการแตงของกวีที่นํามาใชเพื่อความงดงามของวรรณศิลป ทําใหบทรอยกรองนั้นมีคุณคามากยิ่งขึ้น

การเลนคํานั้นจะมีทั้งการเลนคําซํ้า เลนคําพอง และการเลนคําอัพภาส ซึ่งแตละประเภทก็จะมีลักษณะแตกตางกันไป ซึ่งพี่จะกลาว

ถึงไปลําดับถัดไป

บทที่23

ลีลาการแตง
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 2.1 การเลนคําซ้ํา(การซ้ําคํา) คือ การนําคําที่มีความหมายเหมือนกันมาใชในคําประพันธหลายครั้ง เพื่อเปนการเนน

ความหมาย หรือ เพื่อความสวยงามทางวรรณศิลป ซึ่งคําซํ้านี้อาจวางไวติดกันหรือแยกออกจากกันอยางมีแบบแผนก็ได 

 ตัวอยาง 

 สุดสายนัยนาที่แมจะตามไปเล็งแล สุดโสตแลวที่แมจะซับทราบฟงสําเนียงสุดสุรเสียงที่แมจะรํ่าเรียกพิไรรองสุดฝเทาที่แม

จะเยื้องยองยกยางลงเหยียบดินก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด

 2.2 การเลนคาํพอง คือ การใชคําพองเสียงหรอืคําทีอ่อกเสียงเหมอืนกนั แตเขยีนตางกนัมาเลนคํา โดยคํานัน้ๆ ตองมคีวาม

หมายทีต่างกนัดวย ยกตัวอยางเชน ดวงจนัทร-ไมจนัทน พชืพันธุ-ผูกพัน เปนตน มเิชนนัน้จะกลายเปน “การเลนคําซ้ํา” แทนนะนองๆ 

การเลนคําพองนี้ยังจะชวยเนนความไพเราะเรื่องเสียงใหนาฟงมากขึ้นอีกดวย 

 ตัวอยาง

  นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา

 จากพรากจับจากจํานรรจา  เหมือนวันที่จากนางสการะวาตี

 บทรอยกรองขางตน เลนคําพองคําวา “นวล” และ “จาก”เรามาดูคําวา “นวล” กันกอน คําวานวลคําแรกนั้นมาจากคําวา 

นางนวล หรือนกนางนวล สวนนวลคําที่สอง คือ ตนนางนวล นั่นหมายความวา นกนางนวลกําลังแสดงกริยาไปเกาะจับตนนางนวล 

และนวลคําที่สาม คือ นวลสมร ซึ่งแปลวา นางอันเปนที่รัก ดังนั้นทั้งหมดนี้กวีกําลังพยายามแสดงความรูสึกเมื่อเห็นนกนางนวลไป

เกาะตนนางนวล ก็ทําใหกวีนั้นคิดถึงวันที่ไดแนบชิดกับนางอันเปนที่รัก

ตัวอยางขอสอบโอเนต

 1. “กลาแดดจากลาพายุกลาตน     กลาตานทนรอนลมระดมกลา

  ครั้งกลาแข็งแปลงยัดยิ่งอัตรา    ชาวนามาถอนทํากลากําไป”

 ขอใดใชกลวิธีการแตงแตกตางจากคําประพันธขางตน

  1. เพกากาเกาะทุกกานกิ่ง   กรรณิการกาชิงกันชมหลง

  2. นางนวลกับนางนวลนอน   เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา

  3. ทั้งจากที่จากคลองเปนสองขอ   ยังจากกอก็มาขึ้นที่คลองขวาง

  4. ทั้งหนาวลมหนาวพรมนํ้าคางพราว   ไหนจะหนาวซากผาศิลาเย็น

 2. ขอใดเลนเสียงพยัญชนะเดนที่สุด

  1. ความรักยักเปลี่ยนทา ทํานํ้ายาอยางแกงขม

  2. เห็นหรุมรุมทรวงเศรา  รุมรุมเราคือไฟฟอน

  3. คิดความยามถนอม   สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ

  4. รสทิพยหยิบมาโปรย  ฤาจักเปรียบเทียบทันขวัญ

 3. ขอใดใชกลวิธีการแตงแตกตางจากคําประพันธตอไปนี้ “โผตนนั้นผันตนไปตนโนน”

  1. เกลี้ยงสมกลมแสงแจมแจงเกลี้ยง  2. แสงเดือนสองดาวสกาวเดน

  3. ทั้งเลือดเรนทั้งเล็นไรงูใหญนอย   4. ตะวันจาระอาออนสะทอนจิต

 4.  “ซอนกลิ่นกลิ่นแกวซอน     นาสา เรียมฤา

  ตาดวาตาดพัสตรา            หนุมเหนา

  สลาลิงเลหซองสลา          นุชเทียบ  ถวายฤา

  วาดดั้งเรียมสวาทเจา        จากแลวหลงครวญ”
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 คําประพันธขางตนมีความงามของภาษาขอใด

  1. เสียงสัมผัส   2. การเลนคํา         3. การซํ้าคํา 4. พรรณนาเห็นภาพพจน

เฉลยคําตอบ

 1. เฉลย ตอบขอ 4. เพราะวาจากบทกลอนขางตนเปนการเลนคําพองคําวา “กลา” ซึ่งในที่นี้มีหลากหลายความหมายดวย

กัน คือ กลาหาญ กลาแกรง และตนกลา

 2. เฉลย ตอบขอ 2. เพราะวาสังเกตไดจากมีการเลนเสียงพยัญชนะ “ร” และ “ซ” นั่นคือ หรุม-รุม ทรวง-เศรา รุม-รุม-เรา 

และ ไฟ-ฟอน สวนขออื่นๆ นั้นไมเดนชัด

 3. เฉลย ตอบขอ 4. เพราะถานองๆ สังเกตจากประโยคขางตน เปนการใชกลวิธีโดยการเลนเสียงพยัญชนะเปนลําดับๆ คือ 

ผ, ต, น และถานองๆ ลองกลับมาดูในตัวเลือก ก็จะสังเกตได ดังนี้ ขอ 1. “เกลี้ยงสมกลมแสง” เลนเสียง ก, ส ขอ 2. “แสงเดือนสอง

ดาวสกาวเดน” เลนเสียง ส, ด และขอ 3. “ทั้งเลือดเรนทั้งเล็นไร” เลนเสียง ท, ล, ร

 4. เฉลย ตอบขอ 2. เพราะวาเปนการเลนคําพองซึ่งตางๆ ความหมายกันในทุกๆ บาท ซึ่งไดแกคําวา กลิ่น, ตาด, สลา และ 

สวาท

 • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ

  และลักษณะคําประพันธไทย ตอนที่ 1

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch23-1

 • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ

  และลักษณะคําประพันธไทย ตอนที่ 2

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch23-2

 • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ

  และลักษณะคําประพันธไทย ตอนที่ 1  และลักษณะคําประพันธไทย ตอนที่ 1  และลักษณะคําประพันธไทย ตอนที่ 1  และลักษณะคําประพันธไทย ตอนที่ 1

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch23-1

 • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ • คําพองรูป กวีโวหาร ฉันทลักษณ

  และลักษณะคําประพันธไทย ตอนที่ 2  และลักษณะคําประพันธไทย ตอนที่ 2

  http://www.trueplookpanya.com  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch23-2  /book/m3/onet-thai/ch23-2

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่
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บทที่24

โวหารภาพพจนและคําไวพจน

 โวหารภาพพจน คือ กลวิธีการที่ใชถอยคําอยางมีชั้นเชิง โดยอาจมีการใชภาษาหรือสํานวนการเขียนที่แปลกออกไป เพื่อให

ไดอารมณ ความรูสึกและกอใหเกิดจินตภาพแกผูอาน ซึ่งตางกับการใชภาษาอยางตรงไปตรงมา ซึ่งโวหารภาพพจนนั้นก็มีหลายชนิด

ดวยกัน เดี๋ยวมารูจักไปพรอมๆ กันเลยดีกวา

 1. อปุมา คือ การเปรยีบเทยีบส่ิงหน่ึงวาเหมอืนหรอืคลายกบัอีกส่ิงหนึง่ โดยส่ิงทีนํ่ามาเปรยีบตองลักษณะเดนรวมกนั เปนการ

เปรียบเพยีงดานเดยีว และตองใชคาํแสดงความเหมือนมาเปนคาํแสดงการเปรียบเทยีบ เชน คาํวา เหมือน คลาย ดจุ ดัง่ ราวกับ ปาน 

ดัง ดั่ง ยิ่ง เฉก พาง เปนตน

 ตัวอยาง

  “ผิวของเธอขาวเหมือนสําลี” หมายความวา เปรียบสีผิวของเธอกับสีขาวของสําลี

  “ทนตแดงดังแสงทับทิม” หมายความวา เปรียบสีของฟนแดงคลายสีทับทิม

  “เสียงของเธอไพเราะดังเสียงนกรอง” หมายความวา เปรียบเสียงของเธอวาเพราะราวกับเสียงนกรอง

ขอสังเกต

 1. ในบางครัง้นองๆ ไมสามารถทีจ่ะสังเกตทีคํ่าเชือ่มอยางเดียวแลวตอบไดเลย ตองดูใหดีกอนวาการเปรยีบน้ัน ใชการเปรยีบ

สิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่งหรือไม ถามีความหมายเปนความเปรียบก็สามารถตอบไดเลย

 2. หากทั้งสองสิ่งที่นํามาเปรียบกันนั้นเปนชนิดเดียวกัน จะไมใช  “อุปมา” ยกตัวอยางเชน เธออวนเหมือนแม นั้นไมใช 

“อุปมา” เพราะทั้งสองสิ่งเปนคนเหมือนกัน

 ขอความตอไปนี้เปนอุปมาหรือไม

  1. เวลาเธอยิ้มแลวนารักเหมือนนางฟา ……. (อุปมา)

  2. ผูหญิงคนนี้หนาตาคลายพอของเธอ............(ไมใชอุปมา)

  3. เธอมีกริยามารยาทเรียบรอยเหมือนผาพับไว.......(อุปมา)

  4. เขาทําหนาเศราราวกับคนอกหัก.......(ไมใชอุปมา)

 2. อุปลักษณ คือ การเปรียบส่ิงหนึ่งเปนอีกส่ิงหนึ่งโดยเปนการนําสองส่ิงที่ตางชนิดกันมาเปรียบกันเชนเดียวกับอุปมา

อุปลักษณจะไมกลาวโดยตรงเหมือนอุปมาแตใชวิธีกลาวเปนนัยใหเขาใจเอาเองโดยสวนมากมักใชคําเปรียบวา “เปน” “คือ”

 ตัวอยาง

  “ขอเปนเกือกทองรองบาทา    ไปจนกวาชีวันจะบรรลัย”

  “ลูกคือแกวตาดวงใจของพอแม”

  “ชาวนาเปนกระดูกสันหลังของชาติ”

ขอสังเกต

 ในบางครั้ง คําวา “เปน” กับ “คือ” อาจจะไมใชอุปลักษณเสมอไป ถาคําวา “เปน” กับ “คือ” เปนการนํามาใชในภาษาปกติ 

ไมมีการเปรียบเทียบ ก็ไมใช “อุปลักษณ” เชน เธอคือลูกสาวคนเดียวของเขา เขาเปนตํารวจ  เปนตน

 การอุปลักษณอีกลักษณะหน่ึงทีน่องๆ ควรรูจกัไวคือ “การอุปลักษณโดยนยั” การอุปลักษณแบบนีมั้กจะไมมีคําวา “เปน” หรอื 

“คือ” มาเปนตัวบงบอก แตนองๆ ตองสามารถสังเกตไดเองจากการตีความตามบริบทที่อาน
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 ตัวอยาง

  “เห็นแกวแวววับที่จับจิต ไยไมคิดอาจเอื้อมใหถึงที่

 เมื่อไมเอื้อมจะไดอยางไรมี  อันมณีฤาจะโลดไปถึงมือ”

 คําวา “แกว” กบั “มณี” ในทีน่ีเ้ปนอุปลักษณโดยนัย ซ่ึงทัง้สองคํานีห้มายความวา นางอันเปนทีร่กั พดูงายๆ กคื็อ บทประพนัธ

นี้กําลังจะบอกเราวา การที่ชายใดจะหมายปองหญิงอันเปนที่รักที่สูงศักดิ์ ถาไมเอื้อมเอามาก็คงจะไมไดครอบครองหญิงผูนั้น ดังนั้น 

กวีจึงเปรียบหญิงในที่นี้เปน แกวและมณี นั่นเอง

 ขอความใดเปนอุปลักษณ

  1. โลกคือละคร ………. (อุปลักษณ)

  2. สุจริตคือเกราะบัง   ศาสตรพอง ………… (อุปลักษณ)

  3. รถคือยานพาหนะ …………. (ไมใชอุปลักษณ)

  4. ดีใจเหมือนปลากระดี่ไดนํ้า ………… (อุปมา)

  5. มีความรูเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน …………(อุปมา)

 3. บคุคลวตั หรือ บคุลาธิษฐาน คือ การสมมติใหส่ิงทีไ่มมชีวีติ เชน สัตว ส่ิงของ พชื หรอืสถานที ่มอีากปักรยิาอาการเหมอืน

มนุษย เพื่อใหสิ่งเหลานั้นปรากฏเปนสิ่งที่มีอารมณความรูสึก หรือความคิดขึ้นมา

 ตัวอยาง

  “พระอาทิตยยิ้มแฉง แกมแดงแดง แตงตัวทาแปงโผลมาสงยิ้มใหคุณหนู”

  “ดาวกระพริบตาเยาะเราหรือดาวเอย”

  “จานและชอนวิ่งกันขวักไขวไปทั่วหองครัว”

   “ฟาหัวเราะเยาะขาชะตาหรือ    ดินนั้นถืออภิสิทธิ์ชีวิตขาเองไมเกรงดินฟา”

 4. อติพจน คือ การกลาวเกินจริง หรืออธิบายสั้นๆ ก็คือการพูดเวอรนั่นเองโดยเจตนานั้นตั้งใจจะสื่อใหขอความมีนํ้าหนัก

มากขึ้น เพิ่มอารมณที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เชน ฉันตามหาเธอแทบพลิกแผนดิน  เธอเสียใจนํ้าตาไหลเปนสายเลือด

 ตัวอยาง

  “มาดแมนจะหาดวง          วิเชียรชวงเทาคีรี

 หาดวงพระสุรียศรี                 ก็จะไดดุจดังใจ

 จะหาโฉมใหเหมือนนุช             จนสุดฟาสุราลัย

 ตายแลวและเกิดใหม                ไมไดเหมือนเจานฤมล”

 5. สัทพจน คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ เชน เสียงฝนตก ฟารอง เสียงของสัตวตางๆ หรือเสียงสิ่งของกระทบกัน เปนตน

ตัวอยางเชน กรอบแกรบ แทนเสียงเหยียบของแหง ครืนครืน แทนเสียงฟารอง กระตาก แทนเสียงรองไกตัวเมีย หริ่งๆ แทนเสียง

เรไร กรุกกรู แทนเสียงนกเขาขันคู เปนตน การใชภาพพจนนี้ทําใหผูอานรูสึกวาไดยินเสียงนั้นจริงๆ เปนการเพิ่มอรรถรสในการอาน

อีกรูปแบบหนึ่ง
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 ตัวอยาง

  “เสียงโหมงหมองฆองตีเคลาปพาทย เสียงเตรงเตรงเตรงระนาดซัดจังหวะ

  เสียงตะโพนเทงติงติงเทงปะ  เสียงกลองแขกโจะจะจะโจะโจะ”

 6. นาฏการ คือ คําที่แสดงใหเห็นลักษณะการเคลื่อนไหวอยางชัดเจน เชน วิ่งเยาะๆ 

 ตัวอยาง

  “ตองถอคํ้ารํ่าไปลวนไมเคย   ประเดี๋ยวเสยสวบตรงเขาพงรก

 กลับถอยหลังรั้งรอเฝาถอถอน     เรือขยอนโยกโยนกระโถนหก”

 7. นามนัย คือ การนําลักษณะเดนของสิ่งๆ หนึ่งมาแทนสิ่งนั้นทั้งหมด ยกตัวอยางเชน คําวา “เกาอี้” แทนตําแหนงหนาที่

ของผูบริหาร เนื่องจากเกาอี้นี้มีลักษณะเดน คือ เปนสิ่งที่ผูบริหารใชประจํา นั่นเอง ซึ่งโวหารนามนัยนี้ จะมีลักษณะคลายกับโวหาร

สัญลักษณที่จะกลาวตอไป แตนามนัยจะเปนการดึงเอาลักษณะของบางสิ่งมากลาว ใหหมายถึงสิ่งนั้นทั้งหมด

 ตัวอยาง

  “หัวหงอก แทน ผูเฒาผูแก” “เมืองโอง แทน จังหวัดราชบุรี”

  “มือขวา แทน คนสนิทที่ไววางใจ” “มือที่สาม แทน ผูกอความเดือดรอน”

 8. สญัลกัษณ คือ การสมมติส่ิงหนึง่ใหเปนส่ิงทีก่ลาวแทนอีกส่ิงหนึง่ โดยส่ิงนัน้มกัจะถกูตีความและเปรยีบเทยีบมาเปนเวลา

ยาวนานแลว จนทําใหทุกคนเกิดความเขาใจตรงกัน โดยสัญลักษณตางจากนามนัยตรงที่วา สัญลักษณจะมีความเปนสากลมากกวา

 ตัวอยาง

  “สีดํา แทน ความชั่ว มลทิน” “สีขาว แทน ความบริสุทธิ์”

  “หงส แทน คนชั้นสูง”  “พายุ แทน อุปสรรค”

  “สายรุง แทน ความหวัง”  “แสงสวาง แทน สติปญญา”

 9. ปฏพิากย คอืการใชคาํที่มีความหมายตรงขามกันและไมสอดคลองกันมากลาวไวดวยกัน เพื่อเพิ่มใหความหมายมีนํา้หนกั

มากยิ่งขึ้น เชน นํ้าผึ้งขม คาวนํ้าคาง ศัตรูคือยากําลัง ยิ่งรีบก็ยิ่งชา

 ตัวอยาง

  “แทบฝงธารที่เราเฝาฝนถึงเสียงนํ้าซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียงจักรวาลวุนวายไรสําเนียงโลกนี้เพียงแผนภพ

สงบเย็น”

 10. คําถามเชิงวาทศิลป คือ คําถามที่ไมตองการคําตอบซึ่งมักใชในบทประพันธ

 ตัวอยาง

  “...ทหารชูคูชื่น บคืนเชียงคอย หนอขุนหาญเหย หรือเกิดเหตุ เกิดเภทเกิดภัย หรือเกิดตอนใด ในเผือนดงดอย

จึงเลือนจึงลา จึงขายิ่งคอย ขาวพี่นายฮอยยิ่งสูญเอยฯ”

ตัวอยางขอสอบโอเนต

 1. ขอใดไมมีภาพพจนอุปมา

  1. ภาเพียงไพฑูรยประภาพิสุทธิ์สด

  2. ใสเสมอมรกตอันเขมเขียวขํา

  3. จําพวกหนึ่งเหลือบเหลียวเลหไกลาส

  4. คิริสีขาวบริสุทธิ์สะอาดอุฬารตระการตา
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 2. ขอใดใชภาพพจนแบบบุคคลวัต

  1. กวาเจาจะสูงเกินไหลแม ลําบากแทเพียงไหนดวงใจเอย

  2. สักหายใจหางเจาแมไมเคย เฝาชมเชยลูกนอยผูกลอยใจ

  3. ความชรามาเยือนเตือนใหรู แมจะอยูกับเราอีกเทาไหร

  4. ไมใกลฝงทรุดพังลงวันใด เย็นรมไทรจะกลับไปกับกาล

 3. ขอใดใชภาพพจนแบบบุคคลวัต

  1. จนไกเถื่อนเตือนขันสนั่นแจว  ดุเหวาแววหวาดหมายวาสายสมร

  2. หนาวังหรือจะสั่งดวยนะนก   ใหแนบอกของพี่รูวาโหยไห

  3. ดอกไมรองปองปบสนั่นปา    ในแหลงหลาใครไมมีเสมอเหมือน

  4. นาคสะดุงรุงรังกระดึงหอย ใบโพธิ์รอยระเรงอยูเหงงหงั่ง

 4. “หยาดนํ้าคางพรางพรายกลางสายหมอก   หมกลีบดอกลั่นทมทาลมหนาว

 ตองตะวันวับแววแสงแพรวพราว     นํ้าคางขาวเกิดสีหลายลีลา” 

 คําประพันธนี้ใชภาพพจนใด

  1. สมมติสิ่งตางๆ ใหมีอาการเหมือนมนุษย  2. อุปลักษณ

  3. กลาวเกินจริง     4. กลาวนอยแตกินความมาก

 ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5-6

  ก. ลมรําเพยพัดผานอยางบางเบา    ความวางเปลามาเยือนอีกเหมือนเคย

  ข. ใครเกี่ยวรอยหัวใจเราไวหนอ ใหตางคนตางรอตางหวนหา

  ค. เปนปาเถื่อนแตเปนที่ไมมีภัย    อยูหางไกลแตก็ใกลในคุณธรรม

  ง. เห็นรักรวงผลิผลัดสลัดใบ   เหมือนรักใจขวัญเมืองที่เคืองเรา

 5. ขอใดใชกลวิธีการแตงเหมือนตัวอยางตอไปนี้

 “ถึงหาดขวางบางพูดเขาพูดกัน    พี่คิดฝนใจฉงนอยูคนเดียว”

  1. ขอ ก.       2. ขอ ข.       3. ขอ ค.        4. ขอ ง.

 6. ขอใดใชกลวิธีการแตงเหมือนตัวอยางตอไปนี้

 “สรรพสัตวพูดจาประสาคน   คงภูมิใจเหลือลนไดตอบคํา”

  1. ขอ ก.       2. ขอ ข.        3. ขอ ค.     4. ขอ ง.

 7. คําประพันธตอไปนี้ใชภาพพจนตามขอใด

  “ฉันมองคลื่นรื่นเรเขาเหฝง    พรํ่าฝากฝงภักดีไมมีสอง

 มองดาวเฟยมเยี่ยมพักตรลักษณลํายอง     จากคันฉองชลาลัยใสสะอาง”

  1. บุคคลวัตและอุปลักษณ    2. สัญลักษณและอติพจน

  3. บุคคลวัตและสัญลักษณ    4. อุปลักษณและอติพจน

 8. ลักษณะการประพันธที่เดนชัดที่สุดของบทประพันธตอไปนี้คืออะไร

  “จากความวุนวูวามสูความวาง    จากความมืดมาสวางอยางเฉิดฉัน

 จากความรอนระอุเปนเย็นนิรันดร     ไมรูพลันพลิกเห็นเปนความรู”

  1. การเลนเสียงสัมผัส

  2. การซํ้าคําเพิ่มความหมาย

  3. การเลนคําหลากความหมาย

  4. การใชคําที่มีความหมายขัดแยงกัน
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 9. “พิราบบินกลับมาหลังคาโบสถ พายุโหดยังกระหึ่มกระเกี้ยมเรือ

  เมื่อแกวตกลงแตกก็แหลกรื้อ   แตแกวคือแกวพรางใจ”

 คําประพันธขางตนใชภาพพจนใดบาง

  1. สัญลักษณ บุคลาธิษฐาน อุปลักษณ  2. สัญลักษณ ปฏิพากย  อุปลักษณ

  3. อุปลักษณ บุคลาธิษฐาน อติพจน   4. อุปลักษณ อติพจน อุปมา

 10. "บุหลันเลื่อนลอยฟาไมราคี   รัศมีสองสวางดั่งกลางวัน”

 ขอความนี้เปนโวหารภาพพจนชนิดใด? 

  1, อุปมา   2. อติพจน  3. อุปลักษณ  4. บุคลาธิษฐาน

เฉลยคําตอบ

 1. เฉลย ตอบขอ 4. การอุปมา คือการเปรยีบส่ิงหนึง่ “เหมือน” เหมือนอีกส่ิงหนึง่ ถาพจิารณา ขอ1. มีอุปมาตรงคําวา “เพยีง” 

ขอ 2. มีอุปมาตรงคําวา “เสมอ” และ 3. มีอุปมาตรงคําวา “เลห”

 2. เฉลย ตอบขอ 3. เพราะโวหารบุคคลวัต คือ การที่สิ่งไมมีชีวิตทํากริยาเหมือนสิ่งมีชีวิต ซึ่งในที่นี้ “ความชรา” นั้นทํากริยา 

“มาเยือน”

 3. เฉลย ตอบขอ 2. เพราะในที่นี้มีความหมายวา สั่งนกใหไปบอกนางวาพี่คิดถึง ซึ่งนกไมสามารถทํากริยาบอกได จึงเปน

บุคคลวัต แตนองบางคนอาจยังสงสัยวาทําไมไมตอบ 3. เพราะดอกไมทํากริยา “รอง” แตในที่นี้ไมไดหมายถึง ดอกไมที่เปน พืช แต 

ดอกไมในที่นี้คือ ดอกไมไฟ (เสียงพลุ) นั่นเอง

 4. เฉลย ตอบขอ 1. เพราะในที่นี้สื่อความหมายวา “นํ้าคาง” ทําอาการ “หม” กลีบดอกลั่นทม

 5. เฉลย ตอบขอ 4. เพราะเปน “การเลนคําพอง” น่ันคือ คําวา “พดู” โดย “พดู” มาจาก “บางพดู” ซ่ึงเปนชือ่สถานที ่แต คําวา 

“พดู” คําทีส่องคือคํากรยิา เชนเดียวกนักบัในตัวเลือก โดยคําวา “รกั” คําแรก คือ “ตนรกั” แต “รกั” คําทีส่องหมายถงึ “อาการรกั”

 6. เฉลย ตอบขอ 1. เปนกลวิธีการแตงโดยใชบุคคลวัต สังเกตจาก “สัตวพูดจาประสาคน” ซึ่งตรงกับในโจทยที่วา “ความวาง

เปลามาเยือน”

 7. เฉลย ตอบขอ 1. เพราะวาจากกลอนขางตนนั้น นองๆ สามารถบุคคลวัตไดจาก “คลื่นรื่นเรเขาเหฝง” และ “ดาวเฟยม

เยี่ยมพักตร” สวนอุปลักษณนั้นสังเกตจาก “คันฉองชลาลัย” คือเปรียบนํ้าเปนกระจก นั่นเอง

 8. เฉลย ตอบขอ 4. พี่วาขอนี้สังเกตงายมากๆ เพราะในทุกวรรคมีการใชคําที่ตรงกันขามกัน ไมวาจะเปน “ความวุนวาย,

ความวาง” “ความมืดดาวเฟยมเยี่ยมพักตร, ความสวาง” “ความรอน, ความเย็น”

 9. เฉลย ตอบขอ 1. โดยสัญลักษณนั้นสังเกตจากคําวา “พายุ” ซึ่งในที่นี้หมายถึง “อุปสรรคที่ขวางกั้น” บุคลาธิษฐานหรือ

บุคคลวัตนัน้สังเกตไดจาก “พายโุหดยงักระหึม่กระเกีย้มเรอื” และอุปลักษณน้ันกดู็ไดจากตอนทายของบท น่ันคือ “แกวคือแกวพรางใจ”

 10. เฉลยตอบขอ 1. เพราะถานองๆ สังเกตดีๆ จะเห็นคํากุญแจ คือคําวา “ดั่ง” ซึ่งเปนคําที่ใชแสดงการเปรียบเทียบ

คําไวพจน

 คาํไวพจน คือ คําทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั ในบทประพนัธหรอืในการแตงวรรณคดีน้ัน คําไวพจนจะถกูนาํมาใชอยางมากมาย

เพื่อความงดงามทางภาษา ยกตัวอยางเชน

 พระเจาแผนดิน เชน ประมุข กษัตริย กษัตรา กษัตรีย กษัตราธิราช พระมหากษัตริย กษัตร กษัตริยราช กษิตลบดี ขัตติยะ 

ขัตติยา พระราชาธิราช ราชา ภูมิบดี มหิบดี มหิบาล มหิบาล มหิป นเรศ นเรศวร มหาบพิตร(เฉพาะพระที่ใช) บรมพิตร ภูวนาถ ภูวไนย 

ภูวเนตร ภูธร ภูธเรศวร ภูเบศ ภูบาล ภูบดี ภูเบนทร ภูเบศวร นริศวร นราธิป นฤเทพ นฤบดี นรราช นฤเบศ นรังสรรค นรินทร ภูธเรศ 
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จักรี จักริน บพิตร ภูมินทร บดินทร

 ดวงใจ เชน แด กมล ทรวง มน มโน รติ ฤทัย ฤดี หฤทัย อุระ อก

 ทองฟา เชน คคนัมพร  คคนางค คคนานต ทิฆัมพร นภ นภดล นภมณฑล นภา นภาลัย โพยม โพยมาน เวหะ เวหา

 ดอกไม เชน บุปผ บุปผา บุปผชาติ บุษยา บุษบะ จาว จราว มาลัย มาลา พบู กรรณิกา กุสุม โกสุม กุสุมาลย บุษบง บุษบัน 

บุหงา บุหลัน ผกา พเยีย มาลย มาลี สุมน สุมนา สุมาลี 

 ผูหญิง เชน กัญญา กัลยา กัลยาณี กานดา แกวตา ขนิษฐา ดรุณี ดวงสมร ถี นง นงราม นงคราญ นงนุช นงเยาว นงลักษณ 

นุช เนียง แนง แนงนอย บังอร พธู  ยุพา ยุพิน ยุวดี เยาวมาลย เยาวเรศ สายสมร สุดา อนงค วนิดา พนิดา วรดนู อร อังคณา อิตถี

 ชาง เชน หัสดี คเชนทร คชินทร ดมไร หัสดินทร กรี กรินทร กุญชร คช คชา คชาธาร พลาย พัง นาค นาคินทร นาเคนทร 

สาร หัตถี ไอยรา คชสาร สาง

 เมือง เชน ธานี นคร ธานิน นครินทร นคเรศ บูรี บุรี พารา กรุงไกร ปุระ บุรินทร 

 พระอาทิตย เชน ตะวัน ทินกร ทิวากร ประภากร พันแสง ภาณุ ภาณุมาศ รพี รวี รังสิมันต รังสิมา รําไพ สุริยะ สุริยง สุริยา 

สุริโย สูร อกกะ อังศุธร อังศุมาลี อาภากร อุษณกี ไถง ตโมนุท

 ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถาม

  1.  โฉมงามทรามสุดสวาทพี่   ดาลฤดีจอจิตพิศวง

   ขอแตเพียงไดพิงอิงองค    แนบอนงคขวัญฟายาใจ

  2.  หอมหวนชวนสูดอยาพูดลอ      ฉันจะพอใจเชื่อนั้นหาไม

   เปนความจริงหลอกหญิงงายกระไร    พี่มิไดหลอกเจาเยาวมาลย

  3.  อันชายพูดคลองๆ เหมือนลองนํ้า    ถอยคําวาวอนลวนออนหวาน

   พอเบื่อหนายวายหลงนงคราญ   ก็ทิ้งไปไดปานผกาโรย

  4.  แมรักจริงหวานยิ่งบุหงาสวรรค    ยิ่งกวาแกนจันทนอันหอมโหย

   รักรวมชีวาไมราโรย     จะชวยโชยกลิ่นสวาทไมขาดเอย

 1. ขอใดใชคําไวพจนมากที่สุด

  1. ขอ 1   2. ขอ 2   3. ขอ 3   4. ขอ 4

 2. ขอใดใชคําไวพจนมากที่สุด

  1. โฉมงามทรามสุดสวาทพี่     ดาลฤดีจอจิตพิศวง

  ขอแตเพียงไดพิงอิงองค      แนบอนงคขวัญฟายาใจ

  2. ถึงหวยโปงเห็นธารละลานไหลคงคา   ใสปลาวายคลายคลายเห็น

  มีกรวดแกวแพรวพรายรายกระเด็น      บางแลเห็นเปนสีบุษราคัม

  3. อันความรักหนักแนนแสนวิตก     ระอาอกแทบเทาภูเขาหลวง

  พรหมินทรอินทรจันทรสิ้นทั้งปวง          ก็บนบวงสิ้นฟาสุราลัย

  4. อันชายพูดคลองๆ เหมือนรองนํ้า  ถอยคําวาวอนลวนออนหวาน

  เบื่อหนายวายหลงนงคราญ   ก็ทิ้งไปไดปานผกาโรย

 3. ขอใดมีคําไวพจน

  1. รัศมีมีเสียงเพียงดนตรี   ประทีปทีฆรัสสะจังหวะโยน

  2. ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ    สุดเสนาะเสียงนกที่ผกผิน

  3. เสียงนกรองคลองคําลํานําขับ    ดุริยศัพทสํานึกเมื่อพฤกษไหว

  4. โปรยประทิ่นกลิ่นผกาสุราลัย     เปนคลื่นในเวหาศหยาดยินดี
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เฉลยคําตอบ

 1. เฉลย ตอบขอ 1. เนือ่งจากคําไวพจนนัน้คือ คําทีมี่ความหมายเหมือนกนั โดยขอ 1 มีคําไวพจนทีห่มายถึงผูหญงิ 5 คํา ไดแก 

“โฉมงาม ทรามสุดสวาท อนงค ขวัญฟา ยาใจ” และแปลวาใจอีก 2 คํา คือ “ฤดี จิต” สวนขอ 2 มีคําไวพจนที่หมายถึงผูหญิง 2 คํา 

ไดแก “หญิง เยาวมาลย” และในขอ 3 กับ 4 ไมมีคําไวพจน

 2. เฉลย ตอบขอ 1. เชนเดียวกันกับขอที่แลว แตขอนี้พี่ตั้งใจใหนองๆ ไดรูจักกับคําไวพจนในตัวเลือกอื่นๆ

 3. เฉลย ตอบขอ 2. “ระเมียรไมใบโบกสุโนกเกาะ    สุดเสนาะเสียงนกที่ผกผิน” มีคําไวพจน คือ สุกโนก-นก เพราะเปนคํา

ที่มีความหมายเหมือนกัน

• สอนศาสตร : ภาษาไทย ม.ตน : โวหารภาพพจน :

 โวหารเปรียบเทียบ 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch24-1

• ศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch24-2

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : สอนศาสตร, ภาษาไทย, การประพันธ, การแตงเรื่อง, วรรณคดี, วรรณกรรม
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 ในการอานวรรณคดีเรื่องหน่ึง นอกจากเราจะไดความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว วรรณคดีมักจะสะทอนคุณคาดานตางๆ

เอาไวใหเราเสมอ ไมวาจะเปนการสะทอนสังคมและสภาพความเปนอยูของคนในสมัยกอน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ไวอยางมากมาย โดยรวมแลวเราสามารถแยกคุณคาออกมาได  3 ดานดวยกัน  ดังนี้

 คุณคาดานอารมณ วรรณคดีที่ดีตองสามารถส่ืออารมณที่ผูเขียนถายทอดไวในงานเขียน ตองทําใหผูอานเกิดอารมณ

อยางใดอยางหนึ่งขณะที่อาน ไมวาจะเปนอารมณสุข ตื่นเตน เราใจ หรือโศกเศรา

 คณุคาดานสตปิญญา  เปนวรรณกรรมทีใ่หความรูในดานตางๆ  ไมวาจะเปนดานสังคมวฒันธรรม ดานภาษา  ประวติัศาสตร  

โบราณคดี วิถีชีวิตหรือ กฎหมาย นอกจากความรูตางๆ เรายังตองนับรวมไปถึงคติและขอคิดตางๆ ที่มักสอดแทรกเขามาในเรื่องดวย 

วรรณคดีนั้นนอกจากจะใหความเพลิดเพลินแกผูอานแลว ยังเปนกระจกบานใหญที่สะทอนเรื่องราวในอดีตและเปนส่ิงที่ใหคุณคา

ดานความคิด เสริมสรางสติปญญาและยกระดับจิตใจเราอีกดวย

 คณุคาดานคณุธรรม / สงัคม กวมีกัจะเขยีนสะทอนสังคมสมยันัน้ เราจงึสามารถมองเหน็ชวีติสภาพความเปนอยู  วฒันธรรม

ความเชื่อและคานิยมคนในสังคม ไดรูถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยมและจริยธรรมรวมกัน ในวรรณคดีนั้น นอกจาก

นั้นวรรณคดียังแทรกคุณธรรมในเรื่อง ซึ่งทําใหผูอานรูสึกจรรโลงใจอีกดวย

 เมื่อเราไดทราบไปแลววาคุณคาทางวรรณคดีมีอะไรบาง ตอมาพี่จะมาสรุปคุณคาที่พบบอยในขอสอบ โดยพี่จะมาสรุปหัวขอ

ที่มักพบบอยในขอสอบใหนองๆ ไดอานกัน

1. ขนบธรรมเนียม

 บทไหวครู เปนการแสดงความเคารพหรือเปนการกลาวถึง ผูมีพระคุณ บานเมือง ไปจนถึงกษัตริย  

 ตัวอยาง 

  “สะธุสะจะขอไหว พระศรีไตรสะระณา พอแมและครูบา เทวดาในราศี”

 บทประพันธขางตนยกมาจากเรื่อง “กาพยพระไชยสุริยา” เปนบทไหวครู ส่ิงศักด์ิสิทธิ์และผูมีพระคุณ ซ่ึงกลาวขึ้นมาใน

ตอนตนเรื่องเพื่อชวยใหเกิดสิริมงคลแกกวีและงานประพันธของกวี  

 บทแตงตัว มักกลาวถึงกอนการออกรบเพื่อใหผูอานรูสึกผอนคลาย โดยกวีจะบรรยายใหเห็นถึงความงดงามของอาภรณ

ตางๆ ซึ่งบางอยางก็เปนเครื่องแตงกายสมัยกอนที่ไมมีแลวในปจจุบัน เชน สรอยสังวาล พาหุรัด ตาบ ชายไหว ชายแคลง เปนตน

ซึ่งถือเปนคุณคาอยางหนึ่ง  

 ตัวอยาง

   “รดชําระมลทินอินทรีย          มุรธาวารีภิเษกสรง

  ลูบไลเสาวคนธธารทรง                 บรรจงสอดซับสนับเพลา

  ภูษายกพื้นดําอําไพ                     สอดใสฉลององคทรงวันเสาร

  เจียระบาดคาดรัดหนวงเนา           ปนเหนงเพชรเพริศเพราพรรณราย”

บทที่25

คุณคาวรรณคดี
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 บทประพันธขางตนยกมากจากเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง เปนบทแตงตัวที่กวีบรรยายวาตัวละครนี้อาบนํ้าและกําลัง

สวมเสื้อและกางเกงผานุงที่คาดดวยเข็มขัด

 ตัวอยางเครื่องทรงที่สําคัญ

  สนับเพลา  หรือ กางเกง   ภูษา หรือ ผานุง  

  หอยขาง หรือ เจียระบาด หรือชายแครง ฉลององค หรือ เสื้อ 

  รัดสะเอว หรือ รัดองค     หอยหนา หรือ ชายไหว 

  ปนเหนง หรือ เข็มขัด   ทับทรวง  หรือ ตาบหนา 

  อินทรธนู     ชฎา 

  พาหุรัด หรือ กําไลแขน   สังวาล หรือ สรอยที่คลองไขวกันดานหนาตาบทิศ

2. วัฒนธรรม

 วัฒนธรรมเกีย่วกบักษัตรยิ ในวรรณคดเีรื่องตางๆ มักจะกลาวถึงกษัตริยเสมอและเนื่องจากกษัตริยเปนผูที่มีอาํนาจยิ่งใหญ

ในสมัยกอน จึงจําเปนตองมีขนบประเพณีเกี่ยวกับกษัตริยสอดแทรกเขามาในเรื่อง ยกตัวอยางเชน การกลาวถึงธงตราครุฑซ่ึงเปน

สัญลักษณของกษัตริย หรือแมแตการที่กษัตริยตองใชฉัตร 9 ชั้น นอกจากนี้ในเรื่องกาพยเหเรือ ยังไดมีการกลาวถึงโขนเรือพระทีน่ัง่

ของกษตัรยิอีกดวย และลิลิตโองการแชงนํา้ยงัมกีารทาํพธิด่ืีมนํา้พพิฒันสัตยาเพือ่แสดงถงึความจงรกัภกัดีตอกษตัรยิน่ันเอง

วัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต

 เพลงกลอมเด็ก คือ เพลงที่รองเพื่อใหเด็กรูสึกเพลิดเพลินอบอุนกอนที่จะนอนหลับ

 ลักษณะ

  1. มักเปนบทรอยกรองคลองจองตอเนื่องกัน

  2. สามารถจดจําไดงาย

  3. ใชคํางายๆ เพราะเปนเพลงสําหรับเด็ก

  4. มีจังหวะในการรองและทํานองที่เรียบงาย อาจจะมีจังหวะที่ยืดออก หรือ สนุกสนานก็ได

3. ศิลปะไทย

 ดานสถาปตยกรรม

 การอานวรรณคดีทําใหเราไดรับความรูดานตางๆ เกี่ยวกับสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนวัด โบสถ หรือเรือนไทย นอกจากนี้ยัง

ทําใหเราไดรูจักสวนประกอบของวัดมากขึ้น เชน ชอ ฟา ใบระกา หางหงส นาคสะดุง หนาบัน เปนตน 

 ดานประติมากรรม

 ประติมากรรม คืองานแกะสลัก งานที่มีชื่อเสียงของไทย เชน รูปปนครุฑยุดนาค กินรี เทพนม เปนตน

 ดานจิตรกรรม

 ดานจิตรกรรม หรือ งานวาดที่สําคัญๆ ของไทยน่ันก็คือ จิตรกรรมฝาผนังบนผนังวัดและโบสถตางๆ นอกจากน้ียังมี

ลายกระหนกซึ่งเปนลายไทยที่งดงามอีกดวย

 ดานหัตถกรรม

 ในวรรณคดีนั้นแสดงใหเราเห็นงานหัตถกรรมของผูหญิงสมัยกอนมากมาย ยกตัวอยางเชน การรอยมาลัย บุหงารําไป

ผากรองทอง ผาตาด ไดรูจักสวนประกอบของพวงมาลัย เชน อุบะ เปนตน
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 ตัวอยาง 

  “เหมือนอุบะนวลละออง เจาแขวนไวใหเรียมชม”

  “นึกนองกรองมาลัย วางใหพี่ขางที่นอน”

4. ความเช่ือ

 โชคลางในสงคราม

 กอนการออกรบทุกครั้ง เพ่ือเอาฤกษเอาชัยในการสงคราม จึงจําเปนตองทําพิธีตางๆ เพื่อเปนการเรียกขวัญและกําลังใจ 

เชน การดูฤกษยาม พิธีโขลนทวาร พิธีตัดไมขมนาม ซึ่งทั้งหมดนี้เปนพิธีกรรมทางพราหมณทั้งสิ้น

 พิธีโขลนทวาร

 เปนประตูที่สรางขึ้นชั่วคราวที่มักใชกอนการสงคราม เพื่อใชในพิธีกรรมที่เปนสิริมงคล เปนการสรางเสริมกําลังใจและชวย

ขจัดความอัปมงคลแกผูที่เดินผาน

 พิธีตัดไมขมนาม

 เปนพธิทีางไสยศาสตรกอนออกสงคราม โดยตองหาตนไมทีมี่ชือ่เหมอืนพองกนักบัชือ่ขาศกึมาตัดใหขาดเพือ่เอาฤกษเอาชยั

 โชคลาง

 เปนส่ิงทีม่กัพบบอยในวรรณคดี คือ ลางไมดี ยกตัวอยางเชน ตากระตุก เขมนตา จิง้จกรอง แมงมมุตีอก ฉตัรหกั ซ่ึงมกัหมาย

ถึงการพายแพในสงคราม

 ไสยศาสตร

 วรรณคดีที่พบเรื่องไสยศาสตรมากก็คือ เสภาขุนชางขุนแผนที่มีการเสกคาถา ใชไสยศาสตรตลอดเรื่อง เชน ปลุกผี สะเดาะ

กลอน วิชาอยูยงคงกระพัน คาถามหาละลวยทําใหผูหญิงรักผูหญิงหลง 

 ผีสาง เชน ผีตานี ผีกระสือ ผีกระหัง กุมารทอง แมยานาง เปนตน

 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน พระพุทธรูป เทวดา เทวรูป

 พระพุทธศาสนา 

 ความเชื่อหลักๆ ที่พบมากในวรรณคดี คือ เรื่องเวรกรรม ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว เรื่องบุญ-บาป วัฏสงสาร หรือ การเวียนวาย

ตายเกิด และ ความไมเที่ยง หรือ อนิจจัง เปนตน

5. คานิยมไทย 

 ความหมาย ส่ิงที่เปนความตองการของกลุมคนในสังคม ที่คนสวนใหญยอมรับกันวาเปนส่ิงที่ดี สมควรนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้

ก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละคน เพราะจะมีคานิยมก็มีทั้งคานิยมที่ดีและคานิยมที่ไมอีกทั้งคานิยมยังเปนมรดกทางความคิดของ

คนไทย

 ลักษณะคานิยมของสังคมไทย

  1. ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  2. เชื่อเรื่องในกฎแหงกรรม  3. ความกตัญูรูคุณ

  4. การรับผิดชอบตอหนาที่ตน 5. เชื่อในเรื่องวิญญาณ ภูตผีปศาจ    6. ยกยองระบบศักดินา

  7. เคารพผูอาวุโส   8. เคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย 9. เชื่อถือโชคลาง

  10. การรักบานเกิดเมืองนอน
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 ตัวอยางบทประพันธ

  ความรับผิดชอบตอหนาที่

  “ขอตายใหตาหลับ ดวยชื่อนับวาชายชาญ เกิดมาประสบภาร ธุระไดบําเพ็ญทํา”

ตัวอยางขอสอบโอเนต

 1. ขอใดไมปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย

  1. ทั้งซุมเสามณฑปกระจกแจม     กระจังแซมปลายเสาเปนบัวหงาย

  2. หอมควันธูปเทียนตลบอยูอบอาย    ฟุงกระจายรื่นรื่นทั้งหองทอง

  3. มีรมโพธิ์รุกขังเปนรังรื่น    พิกุลชื่อชอบังพระสุริยฉาย

  4. เห็นขนเมนพี่ยังหมายเสียดายนาง     เจาเคยสางสอยเสนกระเด็นราย

 2. ขอใดไมไดแสดงคุณคาทางวัฒนธรรม

  1. ดวยไดไปเคารพพระพุทธรูป  ทั้งสถูปบรมธาตุพระศาสนา

  2. ฝายสาวสาวเกลามวยสวยสะอาด    แตขยาดอยูวานุงผาถุง

  3. ทั้งหุนโขนโรงใหญชองระทา     มานอนโรงคอยทาแตราตรี

  4. ถึงทาเรือเรือยัดกันอัดแอ     ดูจอแจจอดรอมตลิ่งชุม

 3. ขอใดเปนงานดานสถาปตยกรรม

  1. กานแยงยกดอกดูเดนดี

  2. ที่ฐานปทมรงคทองรองเรือง

  3. กนกยอดลงยาราชาวดี

  4. สิงหคูลายเสนดูเดนโดด

 4. ขอใดสะทอน “ภูมิปญญาไทย” ที่เกิดจากการคนควาและความชางสังเกตของบรรพบุรุษไทยไดเดนชัดที่สุด

  1. ลักจั่นวัลยเปรียงแกนปรูลาย   เปนยาหายโรคภัยที่ในตัว

  2. บานทวารลานแลลวนลายมุก    นาสนุกในกระหนกดูผกผัน

  3. นกบินกรวดพรวดพราดประกายพราย   พลุกระจายชอชวงดังดวงเดือน

  4. มีตนกําพฤกษทานในลายวัด    ลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย

 ใชคําประพันธตอไปนี้ตอบคําถามขอ 5-6

  1. ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปนเกลา    พระพุทธเจาหลวงบํารุงซึ่งกรุงศรี

  ประทานนามสามโคกเปนเมืองตรี    ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว

  2. พฤกษาสวนลวนไดฤดูดอก    ตระหงานงอกตามกระแสแลสลาง

  กลวยระกําอัมพาพฤกษาปราง    ตองนํ้าคางชอชุมเปนพุมพวง

  3. ที่ทายบานศาลเจาของชาวบาน     บวงสรวงศาลเจาผีบายศรีตั้ง

  เห็นคนทรงปลงจิตอนิจจัง    ใหคนทั้งปวงหลงลงอบาย

  4. ถึงบานงิ้วเห็นแตงิ้วละลิ่วสูง    ไมมีฝูงสัตวสิงกิ่งพฤกษา

  ดวยหนามดกรกดาษระดะตา      นึกก็นากลัวหนามขามขามใจ

 5. คําประพันธขอใดไมมี “กระจกสองภาพทางวัฒนธรรม”

  1. ขอ 1   2. ขอ 2     3. ขอ 3              4. ขอ 4



123ติวเขม O-NET Get 100 by TruePlookpanya

 6. ขอใดไมแสดงอารมณของผูประพันธ

  1. ขอ 1   2. ขอ 2     3. ขอ 3              4. ขอ 4

เฉลยคําตอบ

 1. เฉลย ตอบขอ 3 ถานองๆ ลองพิจารณาความหมายของวัฒนธรรมนั้น นองจะพบวา “วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษยสรางสรรค

ขึ้น” ดังนั้น สิ่งใดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงไมใชวัฒนธรรมโดยวัฒนธรรมใน ขอ 1 คือ มณฑป ขอ 2 คือ ธูป และหองทอง ขอ 4 

คือ สางขนเมน

 2. เฉลย ตอบขอ 4 ขอนี้ใหนองๆ ดูความหมายของวัฒนธรรมเชนกันกับขอที่แลว ขอใดไมมีสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้น ขอนั้น

ก็จะไมใชวัฒนธรรม โดยขอ 1 สามารถสังเกตไดจาก “พระพุทธรูป สถูป” ขอ 2 “เกลามวย” ขอ 3 “หุน โขน ระทา”

 3. เฉลย ตอบขอ 2 สถาปตยกรรม หมายถึง สิ่งกอสราง ซึ่งฐานปทม คือ ฐานบัวที่ทําเปนแทนรองสําหรับวางพระพุทธรูป

สวนขออื่นๆ อยาง “กานแยง” “ลงยา” และ “ลายเสน” นั้นเปนงานประติมากรรม

 4. เฉลย ตอบขอ 1 เพราะในที่นี้พูดถึงยาสมุนไพรไทย ซึ่งเปนสิ่งที่คนไทยไดคนพบในอดีต สวนขออื่นๆ เปนการพูดถึงศิลปะ 

การละเลน และการทําบุญ ซึ่งไมเกี่ยวกับการคนควาของคนไทย

 5. เฉลย ตอบขอ 2 ในที่นี้วัฒนธรรมในขอ 1 คือ “เมืองตรี” ขอ 3 คือ “ศาลเจา และ บายศรี” ขอ 4 คือ “บานงิ้ว” นองๆ ตอง

จําไวเสมอวาวัฒนธรรมตองเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นไมใชธรรมชาติรอบตัวเรา

 6. เฉลย ตอบขอ 2 เพราะเปนแคการบรรยายใหเห็นถึงสภาพแวดลอม สวนขออื่นๆ เชน ขอ 1 นองๆ ก็สามารถสังเกตได

ทันทีจากคําวา “โศก” ขอ 3 แสดงอารมณ ดูไดจาก “ปลงจิต” สวนขอ 4 ดูไดจาก “ขามขามใจ”

 • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป,

  นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิต

  พระรวง, กาพยพระไชยสุริยา ตอนที่ 1

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch25-1

 • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป,

  นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิต

  พระรวง, กาพยพระไชยสุริยา ตอนที่ 2

  http://www.trueplookpanya.com

  /book/m3/onet-thai/ch25-2

 • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป, • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป, • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป, • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป, • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป,

  นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิต  นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิต  นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิต  นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิต

  พระรวง, กาพยพระไชยสุริยา ตอนที่ 1  พระรวง, กาพยพระไชยสุริยา ตอนที่ 1

  http://www.trueplookpanya.com

 • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป, • วรรณคดีวิจักษ คุณคาวรรณศิลป,

  นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิต  นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิต

  พระรวง, กาพยพระไชยสุริยา ตอนที่ 2  พระรวง, กาพยพระไชยสุริยา ตอนที่ 2

  http://www.trueplookpanya.com

นองๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่

Tag : วรรณคดีวิจักษ, วรรณศิลป, นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, สุภาษิตพระรวง,

 กาพยพระไชยสุริยา, ภาษาไทย, วรรณคดี, วรรณกรรม
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• สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : แนวขอสอบ O-Net

 ครั้งที่ 1 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch26-1

• สอนศาสตร ภาษาไทย ม.3 : แนวขอสอบ O-Net

 ครั้งที่ 2 

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch26-2

• O-NET ป 52 วิชาภาษาไทย

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch26-3

• สรุปเนื้อหาและตัวอยางขอสอบ O-Net

 วิชาภาษาไทย ม.3

 http://www.trueplookpanya.com/book

 /m3/onet-thai/ch26-4

ศึกษาแนวขอสอบ O-NET เพิ่มเติมไดที่
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      สุดยอดคูมือเตรียมตัวสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 เจาะลึกเนื้อหาที่

มักออกสอบบอยๆ โดยเหลารุนพี่เซียนสนามในวงการติว รวบรวมแนวขอสอบตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

พรอมเฉลยอยางละเอียด และคำอธิบาย ที่เขาใจงาย จำไดแมนยำ นำนองๆ Get 100 ทำคะแนนสู
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ตอนปลาย  ดาวนโหลดฟรี ผานเว็บไซตทรูปลูกปญญา ที่ www.trueplookpanya.com/onet

หนังสือชุด “ติวเขม O-NET Get 100” โดยทรูปลูกปญญา

www.trueplookpanya.com

สรางสรรคโดย

ฝาย ทรูปลูกปญญา มีเดีย 

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

โทร     : 02-647-4511, 02-647-4555

โทรสาร : 02-647-4501

อีเมล    : admin@trueplookpanya.com

: TruePlookpanya


