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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   
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 วิชาความสามารถในการศึกษา (เทคนิคการ
ท าข้อสอบอนุกรม สัดส่วน ร้อยละ ข้อมูล 
กราฟ ตาราง ความสามารถด้านเหตุผล 
อุปมาอุปไมย ข้อสอบชุดพิเศษ) 
 วิชาภาษาไทย ( เทคนิคการท าข้อสอบ
ภาษาไทยอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการ
สอบ พร้อมข้อสอบชุดพิเศษ) 
 เทคนิค+ข้อสอบภาษาอังกฤษ  

   (ข้อสอบชุดพิเศษ) 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

 ไม่ต้องอ่านเปิดผา่นเลยก็ได ้
 

  หากต๎องการจะเปน็ข๎าราชการ  วันวันอํานหนงัสือบ๎างหรือไม ํ
มีเวลานอกจากใช๎หายใจ    เคยบ๎างไหมหยิบตํารามาทบทวน 
เลํน Face book คลุก BB นี่หนุกหนาน  เมาท๑ทั้งวันเวลางานเฮฮาสรวล 
บ๎างชอบ Drink เทีย่วกลางคืนตามเพื่อนชวน บ๎างก็กินจนอ๎วนท๎วนแทบกลิ้งกลม 
วันเวลาผํานไปทําไรอยู ํ    ลองนึกดูวําเราทํานั้นเหมาะสม 
กับผลที่เราคาดหวงัอยํางรื่นรมย๑   อยํามัวจมเพราะผํานไปไมํหวนมา 
ที่ผํานมาหากยังทาํไมํเต็มที ่   คราคร้ังนี้จงตัง้ใจใฝ่ศึกษา 
คูํแขํงเรามากมายในโลกา    วันเวลาเขามุงํมั่นอาํน ทํอง จาํ 
อยําได๎หลงทะนงตนอวดตัวเกํง   มองตัวเองวําอยูํเหนือมนันําขัน 
คนที่เกํงเขาไมํกลัวไมํสําคัญ   เทํากับคนที่ขยันนั้นนาํชม 
อันน้ําน๎อยทีละหยดที่รนิหยาด   ไหลรวมอาจเกิดกํอตอํผสม 
เป็นมหาสายนทีใหญํนาํชม    เป็นบํอเกิดความรนืรมย๑และชีวัน 
เฉกเชํนดั่งความรู๎ที่ใฝ่หา    ทุกเวลาทวีคําพาสุขสันต๑ 
มีความรู๎เหมือนมีคําทรพัย๑อนันต๑   ใครใครนั้นไมํอาจพรากจากเราไป 
“เวลานอนมมีากในโลงศพ”    จงหมั่นทบทวนตัวเองอยําเหลวไหล 
ความงํวงหาวแสนขี้เกียจนั้นคือภัย   ที่ทําให๎เราเหนิหํางหนทางด ี
คงไมํต๎องอวยพรเพราะเหตุวํา   หากใฝ่หาอาํนตาํราทั้งเลํมนี้ 
ก็หมายถึงทาํนไดพ๎รทีแ่สนด ี   เป็นพรที่สุดเลิศล้าํ “เพราะท าเอง”  

 

เชื่อมั่น 
 

 
(อาจารย๑อุดม   สุขทอง) 

มิตรแท๎ของคุณ 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

สารบัญ 

ตอนที่ 1 : วิชาความสามารถในการศึกษา 
 1.1  เทคนิคการท าข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา 

 เทคนิคข๎อสอบเร่ืองอนุกรม       
 เทคนิคการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากกราฟ ตาราง      
 เทคนิคการทําข๎อสอบด๎านตัวเลข ความสามารถด๎านเหตุผล   

 1.2 คลังข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป 
 ข๎อสอบเรื่องอนุกรม        
 ข๎อสอบเรื่องการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากกราฟ ตาราง     
 ข๎อสอบความสามารถด๎านตัวเลข ความสามารถด๎านเหตุผล   

ตอนที่ 2 : วิชาภาษาไทย  
 2.1 สรุปสูตรการท าข้อสอบวิชาภาษาไทย (เรื่องการสะกดค า อ่านค า การจ าแนก
ค า ชนิดของค า ที่ควรรู้) 

 สูตรท่ี 1 “อักษร 3 หมูํ”       
 สูตรท่ี 2 “การผันวรรณยุกต๑”       
 สูตรท่ี 3 “สระเดี่ยว สระประสม”      
 สูตรท่ี 4 “การจําแนกคํา”       
 สูตรท่ี 5 “ชนิดของคํา”       
 สูตรท่ี 6 “คําเป็น คําตาย” “คําครุ คําลหุ”     
 สูตรท่ี 7 “เครื่องหมายในภาษาไทยท่ีควรรู๎”     
 สูตรท่ี 8 “ระดับภาษา”       
 สูตรท่ี 9 “ความงามในภาษา”       

(โวหาร ภาพพจน๑ รสวรรณคดี สํานวนไทย) 
 สูตรท่ี 10 “ประโยคบกพรํอง”      

 การใช๎คําผิดความหมาย   
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

 2.2 สรุปสูตรการท าข้อสอบวิชาภาษาไทย (เรื่องประโยค) 
 การใช๎คําเชื่อม บุพบท ลักษณนามผิด     
 การเรียงลําดับคําหรือกลุํมคําไมํถูกต๎อง     
 การใช๎คําฟุ่มเฟือย       
 การใช๎คํากํากวม        
 การใช๎สํานวนตํางประเทศ      
 การใช๎ภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน     
 การใช๎คําตํางระดับ       
 การใช๎คําไมํชัดเจนหรือใช๎คําที่มีความหมายกว๎างเกินไป  
 การใช๎คําที่มีความหมายขัดแย๎งกัน     

 สูตรท่ี 11 “การเรียงลําดับประโยค” 
 ธรรมชาติของประโยค       
 หลักการเรียงประโยค   

2.3 สรุปสูตรการท าข้อสอบวิชาภาษาไทย (เรื่องบทความ) 
 สูตรท่ี 12 “บทความสั้น บทความยาว” 
 การวิเคราะห๑บทความสั้น      
 การวิเคราะห๑บทความยาว      

 2.2 คลังข้อสอบวิชาภาษาไทย  
 ข๎อสอบเรื่องการใช๎คําและกลํุมคํา      
 ข๎อสอบเรื่องประโยคบกพรํอง (ไมํถูกต๎องตามหลักภาษาไทย)  
 ข๎อสอบเรื่องการเรียงลําดับประโยค      
 ข๎อสอบเรื่องบทความ        

ตอนที ่3 : ข้อสอบภาษาอังกฤษ   

 เทคนิคการทําข๎อสอบภาษาอังกฤษ      
 รวมข๎อสอบภาษาอังกฤษ    
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ตอนที่ 1 : วิชาความสามารถในการศึกษา 
 

1.1  เทคนิคการท าข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา 
 เทคนิคข๎อสอบเรื่องอนุกรม 
 

การแก๎ปัญหาโจทย๑อนุกรมและตัวเลข 
1) อนุกรมตัวเลขชุดเดียวกันท่ีเกิดจากการบวก และตัวเลขบวกเป็นเลขคงท่ี 
เชํน โจทย๑ 4 9 14 19...โดยตัวเลขบวกคือ 5 ตลอด ซึ่งตัวตํอไปคือเลข 25 
2) เกิดจากการบวก และตัวบวกเป็นคําท่ีเพิ่มขึ้นแบบเป็นสัดสํวนกัน 
เชํน โจทย๑ 20 23 28 35 44...โดยตัวบวกเป็น 3,5,7,9 และ 11 เป็น 55 
3) เกิดจาการลบ และตัวลบเป็นเลขสัดสํวนกัน 
เชํน โจทย๑ 45 40 33 24 13... โดยตัวเลขท่ีลบคือ 5,7,9,11 และ 13 เป็น 0 
4) เกิดจากการคูณ และตัวคูณเป็นตัวคงท่ี เชํนคูณด๎วย 3 ตลอด 
เชํน โจทย๑ 1 3 9 27 81 ฉะนั้นตัวตํอไปจะได๎ 243 
5) เกิดจากการหาร และตวัการเป็นเลขเรียงอันดับ ท่ีลดลงครั้งละครึ่ง 
เชํน ....160 40 20 20...หารด๎วย 4,2,1 และ 5 เป็น 40 
6) เกิดจากเลขเรียงอันดับที่ยกกําลังสอง และเลขยกกําลังเป็นสัดสํวนกัน 
เชํน โจทย๑ 16 36 64 100... ซึ่งเกิดจาก 4 ยกกําลัง 2 , 6 ยกกําลัง 2 , 8  
ยกกําลัง 2 ,10 ยกกําลัง 2 , 12 ยกกําลัง 2 เป็น 196 
7) เกิดจากตัวเลขสัดสํวนยกกําลังสาม และเป็นตัวเลขเรียงอันดับเพิ่มขึ้น 
เชํน โจทย๑ 8 64 216 512 ... ซึ่งเกิดจาก 2 ยกกําลัง 3 , 4 ยกกําลัง 3 , 6  
ยกกําลัง 3, 8 ยกกําลัง 3 และ 10 ยกกําลัง 3 เป็น 1,000 
8) เกิดจาการอนุกรมตัวเลข 2 ชุด ท่ีเรียงซ๎อนกันอยํู เชํน โจทย๑ 3 7 5 9 7 11 9  
..ซึ่งชุดแรกมี 3 5 7 9 และชุดที่ สองคือ 7 9 11 13 โดยคําตอบอยํูในชุดที่ 2 คือ 13 
9) กรณีเกิดจากเลขอนุกรม 3 ชุด โดยท้ังสามชุดวางไว๎สลับกัน 
โจทย๑ 4 4 4 9 8 6 16 12 8 25 16 ...ซึ่งแตํละชุดมีดังตํอไปนี ้
- ชุดแรก 4 9 16 25 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

- ชุดสอง 4 8 12 16 
- ชุดสาม 4 6 8 ..?.. โดยคําตอบเป็น 10 
10) กรณีอนุกรมตัวเลขอยูํในรูปตาราง และในตารางนั้นจะมีชํองวํางให๎หาตัวเลขมาใสํ 
โจทย๑  2 3 6 7  

1 ? 5 8 
วิธีคิด โดยการนับจาก 1 ถึง 8 เชํนนับจากลํางข๎นบนไปขวา  
แล๎วลงลํางสลับกันไปซึ่ง 
ได๎คําตอบคือ 4   
          ตัวเลขแบบอนุกรม                  
เป็นลักษณะการวางเรียงตัวเลขอยํางเป็นระบบ  มีกฎเกณฑ๑อยํางใดอยํางหนึ่งเป็นชุด ๆ แล๎วตัด
ตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งในระบบออกหรือตัดตัวถัดไปแล๎วให๎ดูวํานําจะเป็นตัวเลขใดมีหลายแบบ
เชํน 
1.1    ตัวเลขอนุกรมธรรมดา  เป็นอนุกรมแนวเดียว   
             ก. ระบบเดียว  ตัวอยําง     2       3       5      8       ….?    
             แนวคิด : ตัวระบบคือ  +1   +2      +3     ตํอไปต๎องเป็น 8 + 4  =  12    

2  + 1 = 3 
3   + 2 = 5 
5   + 3 = 8 
8   +  4 = 12 
12 
+  ……(5) 

= 17 

  
ข. ระบบซ้อน  เป็นระบบท่ีเขียนให๎ซ๎อนกันอยํางน๎อย  2 ระบบขึ้นไป เชํน +1 +2 +1   
+3  +1  +4    หรือ  +3  -1  +4  -2  +5  -3  ระบบซ๎อนนี้  อาจจะเป็น  +  กับ  -   หรือสลับ
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร๑แบบตําง ๆ  แม๎กระทั่งการยกกําลัง  หรือใสํ  log  ก็สามารถมาสร๎าง
เป็นอนุกรมได๎   ตัวอยําง              5     4     6     4     8     5     11     7      …….? 
                     แนวคิด.  เป็นดังนี้     -1    +2    -2    +4    -3    +6    -4     +8    
                                  คําตอบท่ีได๎คือ   8 + 11 แบบนี้เป็น 2 ระบบเทํานั้น   
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5  -   1 = 4 
4   +  2 = 6 
6   -   2 = 4 
4   +  4 = 8 
8   -   3 = 5 
5   +  6 = 11 
11  -  4 = 7 
7   +  8 = 15 

ข. แบบเติมหลัง  หลักการเหมือนข๎อ  ก.  เพียงแตํสร๎างอนุกรมให๎สมบูรณ๑แล๎วหาตัวตํอไป
สุดท๎ายเทํานั้นเอง   ตัวอยําง 
 
1.    5     7     4     7      5      9     ……..?       มีคําเทําไร 
ก.  4    ข.  6          ค.  7         ง.  8        จ.  10 
แนวคิด.  ระบบจะเป็น   2  ระบบ   คือ  +2  -3  +3  -2    +4    
               ตํอไปจาก   -3   -2  เป็น   -1   ดังนั้น   9-1   =   8   ค าตอบถูก  คือ  ง.  8 

5  +   2 = 7 
7   -    3 = 4 
4   +   3 = 7 
7   -   2 = 5 
5   +   4 = 9 
9   -    1 = 8 

  

                1.      3     5    7    9   …….?   
                          ก.  10           ข.   11      ค.  13       ง.  14      จ.  16 
                       เพิ่มขึ้นทีละ  2   คือ  +2  +2  +2  ไปเร่ือย ๆ  ดังนัน้ถัดจาก  9+2  จึงเป็น  11   
                       ค าตอบถูก  ข. 
                2.      3     4    6    9      ……..?     
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                         ก. 12              ข. 13         ค. 15       ง. 16       จ. 17 
                          เพิ่มขึ้นไมํเทํากัน   คือ  +1  +2  +3……เป็น  +4  ดังนั้น  9 + 4   =  13    
                          ค าตอบถกู   ข. 
                3.      7    8    10    11    14    15  …..?                        
                          ก. 16              ข. 17         ค. 18        ง. 19      จ. 21 
                         ระบบบวกแบบนี้คือ  +1  +2   +1  +3  +1  +4  ….. เรียกวําระบบบวกซ๎อน  
                       ตัวเลขถัดไป เป็น   15 + 1  =  16   ค าตอบถูก  ก. 
                ข. วิธีลบ  ใช๎วิธคีล๎ายกับวิธีบวก  เพียงแตํระบบเกิดจากการลบเป็นหลัก    ดังตัวอยําง 
                     1.   25      22     19      16     ……?   
                ก. 9           ข.  12       ค.  13       ง.  14      จ.  15 
                ระบบนี้คําลบเทํากันตลอด  คือ  -3   -3   -3   ไปเป็น   -3  
                            เลขถัดไปจึงเกิดจาก  16-3  =  13  ค าตอบถูก   ค. 
                2.   25    24    21    19    16      13    ……? 
                ก. 7           ข.  9         ค.  10       ง.  11      จ.  12 
            เป็น  -1   -3   -2  -3   -3  -3    เป็นลักษณะระบบซ๎อน  
                            ระบบตํอไปเกิดจาก   13 – 3 = 10   ค าตอบถูก   ค. 
ค. วิธีคูณ  ระบบเป็นผลของการคูณ  นั่นคือตัวเลขเกิดจากการคูณ     ตัวอยําง 
                     1.   3       6        12      24     …… ? 
                ก. 26     ข.  32     ค.  40            ง.  48      จ.  58 
                             ระบบนี้ใช๎ระบบคูณคงท่ี  คือ  2 คูณกันตํอไปเร่ือย ๆ  
                              ตัวสุดท๎ายเกิดจาก 24 x 2  = 48   ค าตอบถูก  ง.  
                     2.   3       3        6      6      18   ……  ? 
                ก. 18     ข.  24     ค.  32            ง.  54      จ.  72 
                ระบบนี้ซับซ๎อนมากขึ้น  เกิดจาก   x1   x2   x1  x3   เป็นระบบ   x1  x1   
          กับระบบ      x2   x3   x4   ไปเร่ือย ๆ ดังนั้น  18  x  1  =  18   ค าตอบถูก    ก. 
ง.  วิธีหาร  เป็นแบบเดียวกับวิธีคูณ  วิธีคิดคือคิดกลับข๎างกับวิธีคูณ  นั่นคือทําวิธีคูณกํอน  
                1.   100              50    10   5   ……? 
      ก. 1     ข.  2     ค.  3             ง.  4        จ.  5 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

      เกิดจากเอา  2  หาร  แล๎วเอา   5  หารสลับกันไป  คือ    
             หาร  2  หาร  5  หาร     2  หาร  5    ดังนั้น  5  หาร  5  =  1  ค าตอบถูก   ก. 
            2.   120     40    20   5   5    ……? 
      ก. 0     ข.  1     ค.  2             ง. 3         จ.  4 
      เป็นการหาร  2  ระบบ  สังเกตดูจะเห็นวํา  หาร  3  หาร  2  หาร  4  หาร  1 หาร  5   
      นั่นคือ  ระบบหารด๎วย  3    4    5    และ  2   1    0   ค าตอบถูก   ข.  
      ได๎จาก  5  หาร  5  =  1 
 
จ.  วิธีผสม   เป็นวิธีการสร๎างระบบโดยอาศัยวิธีการทางคณิตศาสตร๑  แตกตํางกัน
ออกไป  เชํน  บวกกับลบ  บวกกับหาร  บวกกับยกกําลัง  ลบกับคูณ  สามารถนํามาเก่ียวข๎องกัน
อยํางน๎อย  2 ระบบขึ้นไป ตัวอยําง 
            1.    2        5     4   8    7   ……? 
       ก. 10     ข.  12     ค.  13 ง. 14          จ.  16 
       ข๎อนี้  มี  2  ระบบคือ  บวกกับลบ +3 –1 +4 –1  ตํอไป  +5    
              เลขถัดไปจะเป็น  7 + 5 =  12    ค าตอบถูก   ข.  
            2.    5        5     2      4     1       1    ……? 
       ก.  0        ข.  1         ค.  -2              ง. -3           จ.  -5 
       ข๎อนี้ มี  2  ระบบแบบผสมคือ  ยกกําลังกับการลบ  นั่นคือยกกําลัง  1 –3    
                     ยกกําลัง  2  - 3  ยกกําลัง  3  -3  อยํางนี้ไปเร่ือย ๆ    คําตอบของเลขถัดไป 
                     จึงเป็น   1  - 3   =  -2    ค าตอบถูก   ค.  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
            อนุกรมแบบเรียงล าดับตัวเลข      
ผลต่างระหว่างเทอมคงที ่ เช่น 
1.      1,     2,     3,     4,      5     ..........   (ผลตํางระหวํางเทอมคงท่ีเป็น 1) 
2.      1,     3,     5,     7,      9     ..........   (ผลตํางระหวํางเทอมคงท่ีเป็น 2) 
3.      2,     5,     8,    11,   14     ..........   (ผลตาํงระหวํางเทอมคงท่ีเป็น 3)   
4.     40,   35,   30,   25,   20      ..........   (ผลตํางระหวํางเทอมคงท่ีเป็น 5 แตํคําลดลง)  
5.     15,   11,     7,     3,    -1     ..........   (ผลตํางระหวํางเทอมคงท่ีเป็น 4 แตํคําลดลง) 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

 
ผลต่างระหว่างเทอมเพิ่มขึ้นหรือลงอย่างเสมอ  เช่น 
6.     1,   2,    4,     7,    11         ..........   (ผลตํางระหวํางเทอมเพิ่มขึ้นคราวละ 1) 
7.     5,   7,   11,   17,   25         ..........   (ผลตํางระหวํางเทอมเพิ่มขึ้นคราวละ 2) 
8.    51, 44,  38,   33,   29         ..........   (ผลตํางระหวาํงเทอมลดลงคราวละ 1) 
9.      1,   2,    6,   15,   34         ..........   (ผลตํางระหวํางเทอมเป็นเลขยกกําลังสอง)  
10.    1,   3,    8,   18,   35         ..........   (ผลตํางระหวํางเทอมเป็นเลขยกกําลังสองบวก 1) 
เรียงตามกฎเกณฑ์เฉพาะ    
           นับเป็นการลําดับเรียงตัวเลขท่ียากท่ีสุด   เพราะกฎเกณฑ๑นั้นมีอยูํมากมายไมํรู๎จบ   ผู๎เข๎า
สอบต๎องอาศัยการทดลองทําแนวของกฎเกณฑ๑ให๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะมากได๎   จึงจะเกิดความ
ชํานาญในการคิด  ฉะนั้นจึงได๎พยายามยกตัวอยํางมาให๎หลาย ๆ แบบ   ดังนี้ 
          1.     1,   3,     7,   15,   31          ……….    (เทอมหลัง  = เทอมหน๎า x 2 แล๎วบวกด๎วย 1) 
          2.     3,   6,   11,   18,   27          ……….    (เป็นเลขยกกําลัง  +  2) 
          3.     1,   4,   10,   22,   46        ……….    (เทอมหลัง  = เทอมหน๎า x  2  แล๎วบวกด๎วย  2) 
         4.       ,      ,      ,      ,                    ……….    (เศษสองคูณตัวหน๎า  สํวนเพิ่มคราวละ  2) 
         5.     2,   4,   16,  265, 65536      ……….    (เทอมหลัง  = เทอมหน๎ายกกําลัง)   
         6.     2,   8,   18,   32,   50           ……….    (เลขยกกําลงั  x  2  )   
         7.     1,   4,    9,    16,   25           ……….    (เลขยกกําลังสอง)   
         8.     1,   8,    27,    64,   125       ……….    (เลขยกกําลังสาม)   
         9.     0,   3,    8,    15,   24           ……….    (เลขยกกําลังสองลบด๎วย  1)   
        10.   -1,   6,    25,    62,   173       ……….    (เลขยกกําลังสามลบด๎วย  2)   
        11.  25     16      9       4     1         …….    (เลขยกกําลังสอง  คือ 5 ยกกําลังสอง 4 ยกกําลังสอง) 
แบบเรียงชุดละ  2  ตัว   
           คือการเรียงลําดับตัวเลขที่เรียงตามไปกฎเกณฑ๑ใดกฎเกณฑ๑หนึ่งชุดละ  2  ตัว  กฎของการ
เรียงในแตํละตัวใน  2  ตัวนั้น  อาจจะเป็นกฎเดียวกับการเรียงชุดละ    ตัวก็ได๎  เชํน 
     1.     1,   1,   2,  4,   3,   9,  4         ….  (ตัวแรกของชุด 1,  2,  3, 4 ชุดหลัง  1, 4,  9, ตํอไปเป็น 16) 
     2.     2,   1,   4,  3,   6,   5,  8         ….  (ตัวแรกของชุด 2,  4,  6, 8 ชุดหลัง    1, 3,  5, ตํอไปเป็น 7) 
     3.     1,  14,   5,  12,   9,  10,  13    …. (ชุดแรก 1,  5,  9,  13 ชุดหลัง  14,  12, 10,  ตํอไปเป็น 8) 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

     4.     2,   3,   4,  9,   8,   27,  16      …. (ชุดแรก 2,  4, 8, 16  ชุดหลัง  3, 9, 27 ตํอไปเป็น 81) 
     5.     10, 19, 13,  22, 16, 25,  19   …. (ชุดแรก 10,  13, 16, 19  ชุดหลัง  19, 22, 25 ตํอไปเป็น 28) 
     6.      30,   1, 33,  4,   38,   9,  45  ….  (ชุดแรก 30,  33, 38, 45  ชุดหลัง  1, 4, 9 ตํอไปเป็น 16) 
     7.      20, 10, 13,  4,   6,   -2 , 1     ….  (ชุดแรก 20, 13, 6, -1 ชุดหลัง 10, 4, -2 ตํอไปเป็น -8) 
     8.      66,  -10, 77,  -3,  88,  5, 99  ….  (ชุดแรก 66,  77, 88, 99  ชุดหลัง  -10, -3, 5 ตํอไปเป็น 1) 
     9.      19,  19,  21,  17, 24, 14, 28  …. (ชุดแรก 19, 21, 24, 28 ชุดหลัง 19, 17, 14 ตํอไปเป็น 10) 
     10.    34,  31, 36,  29, 38, 27, 40   ….  (ชุดแรก 34, 36, 38, 40 ชุดหลัง 31, 29, 27 ตํอไปเป็น 25) 
แบบเรียงชุดละ 3  ตัว   
            ก็เชํนเดียวกับการเรียงชุดละ  1  ตัว  หรือ  2  ตัว  แตํเป็นชุดละ  3  ตัว  เชํน 
  1.     2,   1,   2,   2,   2,   4,  2,  3  …. 
(ชุดแรก 2,  1,  2, ถัดไป  2,  2,  4 ถัดไป  2,  3 …ตํอไป 6) 
  2.    2,   3,   5,   4,   5,   9,   6,  7  …. 
(สองตัวแรกบวกกันเป็นตัวท่ีสาม ฉะนั้น  6+7 ได๎ 13) 
  3.    13,   11,   15,   14,   10,   16,  15,  9  …. 
(ตัวแรกของชุด 13,  14,  15    ตัวท่ีสอง 11,  10,  9 ชุดที่สาม   15,  16, …..ตํอไปคือ   17) 
  4.    5,   2,   10,   6,   4,   24,  7,  5   …. 
(ชุดแรก 2,  5,  10 ตัวท่ีสอง 6,  4,  24  ชุดสาม  7, 5, …..ตํอไป  35) 
  5.    1,   5,   8,   4,   6,  7,  9,  7, …. 
(ชุดแรก 1,  4,  9  ตัวท่ีสอง 5,  6,  7  ชุดสาม   8,  7, ….. ตํอไป  6) 
  6.    1,   4,   7,   2,   6,  9,  3,  8, …. 
(ชุดแรก 1,  2,  3   ตัวท่ีสอง 4,  6,  8  ชุดสาม  7,  9, ….. ตํอไป  11) 
อนุกรมธรรมดาชุดที่  1 
ค าช้ีแจง  ให๎ทํานพิจารณาจากตัวเลขที่กําหนดให๎วําเปลี่ยนแปลงคําแตํละตัวโดยระบบ
ใด  จากนั้นให๎หาคําของตัวเลขที่อยํูตรง  …?...วําเป็นเทําไร 
1.             3              5              8              12           ....?.... 
                ก.  13                      ข.  15                      ค.  16                      ง.  17 
2.             2              5              4              8              6              11           ....?.... 
                ก.  6                        ข.  8                        ค.  9                        ง.  12 
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3.             5              3              6              5              9              7              12           ....?.... 
                ก.  3                        ข.  5                        ค.  7                        ง.  11 
4.             20           18           14           11           6              ....?.... 
                ก.  2                        ข.  3                        ค.  5                        ง.  7 
5.             15           14           14           12           11           8              ....?.... 
                ก.  4                        ข.  5                        ค.  6                        ง.  10 
6.             40           35           38           31           36           27           ....?.... 
                ก.  26                      ข.  29                      ค.  30                      ง.  34 
7.             30           13           17           11           15           8              ....?.... 
                ก.  9                        ข.  11                      ค.  12                      ง.  14 
8.             12           17           16           23           20           30           24           ....?.... 
                ก.  26                      ข.  29                      ค.  34                      ง.  38 
9.             8              11           5              9              4              7              3              7              ....?... 
                ก.  4                        ข.  6                        ค.  7                        ง.  9 
10.          17           12           9              11           15           9              5              8              ....?.... 
                ก.  13                      ข.  14                      ค.  16                      ง.  17 
11.          5              11           8              16           12           23           18           ....?.... 
                ก.  21                      ข.  24                      ค.  26                      ง.  33 
12.          5              ....?....      3              3              6              36           40 
                ก.  0                        ข.  1                        ค.  2                        ง. 3 
13.          ....?....      3              11           9              3              10           7 
                ก.  2                        ข.  4                        ค.  6                        ง.  7 
14.          7              5              ....?....      18           15           3              20           4 
                ก.  1                        ข.  3                        ค.  5                        ง.  7 
15.          9              3              10           6              ....?....      8              6              6 
                ก.  1                        ข.  2                        ค.  3                        ง.  4 
16.          2              8              4              12           ....?....      18           16           16           15 
                ก.  7                        ข.  9                        ค.  11                      ง.  13 
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17.          ....?....      4              12           15           5              20           24 
                ก.  6                        ข.  8                        ค.  10                      ง.  12 
18.          ....?....      8              3              9              27           23           28           56 
                ก.  2                        ข.  3                        ค.  5                        ง.  6 
19           ....?....      3              6              11           5              15           18           13 
                ก.  5                        ข.  7                        ค.  9                        ง.  10 
20.          ....?....      8              7              21           18           36           31 
                ก.  1                        ข.  2                        ค.  3                        ง.  4 
21.          ....?....      4              12           15           5              20           24           6 
                ก.  2                        ข.  4                        ค.  6                        ง.  8 
22.          8              1              5              5              ....?....      64           66            
                ก.  6                        ข.  7                        ค.  8                        ง.  9 
23.          2              4              10           22           ....?.... 
                ก.  32                      ข.  35                      ค.  40                      ง.  42 
24.          2              6              3              6              11           7              21           ....?.... 
                ก.  24                      ข.  27                      ค.  29                      ง.  31 
 เฉลย 
1
.  (ง)              2.  (ข)                      3.  (ง)                   4.  (ก)                      5.  (ค)                6.  (ง) 
7.  (ค)              8.  (ง)                      9.  (ก)                10. (ก)                     11.  (ง)              12. (ข) 
13.(ค)             14.  (ก)                   15. (ค)                16.  (ข)                     17.  (ข)             18. (ก) 
19.  (ง)          20.  (ข)                   21.  (ง)                 22.  (ค)                     23.  (ง)              24. (ข) 
อนุกรมธรรมดาชุดที่  2 
1.       2              5              10           17           ..... 
        ก.  20                      ข.  22                      ค.  24                      ง.  26       
2.       1              8              27           64           125         ..... 
        ก.  150                   ข.  210                   ค.  216                   ง.  250 
3.       3              5              8              13           21           ..... 
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        ก.  34                      ข.  42                      ค.  46                      ง.  84 
4.       1              2              2              4              8              32           ..... 
        ก.  96                      ข.  128                   ค.  160                   ง.  256 
5.       1              2              6              21           ..... 
        ก.  108                   ข.  88                      ค.  76                      ง.  63 
6.       100         99           95           86           70           ..... 
        ก.  35                      ข.  42                      ค.  45                      ง.  46 
7.       20           38           74           146         ..... 
        ก.  192                   ข.  290                   ค.  292                   ง.  298 
8.       1              10           90           720         ..... 
        ก.  4230                 ข.  4320                 ค.  5020                 ง.  5040 
9.       500         400         200         -100       ..... 
        ก.  0                        ข.  100                   ค.  -200                  ง.  -500 
10.    1              -3            -7            -11          -15          ..... 
        ก.  -10                    ข.  -12                    ค.  -19                    ง.  -20 

11.    ..... 

        ก.                    ข.                    ค.                     ง.   
12.    4              27           256         ..... 
        ก.  512                   ข.  768                   ค.  1024                 ง.  3125 
13.    0              2              6              14           30           ..... 
        ก.  34                      ข.  45                      ค.  60                      ง.  62 
14.    60           59           54           45           29           ..... 
        ก.  4                        ข.  5                        ค.  14                      ง.  24 
  
15.    0.02        0.04        0.07        0.11        ..... 
        ก.  0.12                  ข.  0.13                  ค.  0.14                  ง.  0.16 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

16.    ..... 

        ก.                       ข.                       ค.                       ง.   
17.    1              2              3              6              12           24           ..... 
        ก.  30                      ข.  40                      ค.  42                      ง.  48 
18.    2              8              20           44           92           ..... 
        ก.  170                   ข.  184                   ค.  188                   ง.  198 
19.    4              11           30           67           ..... 
        ก.  124                   ข.  128                   ค.  134                   ง.  180 
20.    3.1          5.3          7.5          ..... 
        ก.  6.5                     ข.  7.7                     ค.  8.8                     ง.  9.7 
21.    2              4              3              9              4              ..... 
        ก.  10                      ข.  14                      ค.  16                      ง.  18 
22.    100         303         506         ..... 
        ก.  607                   ข.  705                   ค.  706                   ง.  709 
23.    1              3              10           41           ..... 
        ก.  82                      ข.  123                   ค.  145                   ง.  206 
24.    0.01        0.003      0.0005   ..... 
        ก.  0.0006              ข.  0.0007              ค.  0.00006           ง.  0.00007 
 
เฉลย 
1.  (ง)              2.  (ค)                      3.  (ก)                      4.  (ง)                      5.  (ข)                  
6.  (ค)   7.  (ข)                8.  (ง)                     9.  (ง)                      10. 
(ค)                     11.  (ข)               12. (ค)    13. (ง)             14.  (ง)                    15.(
ก)                     16.  (ง)                     17.  (ก)              18.  (ง) 
19.  (ค)            20.  (ข)                  21.  (ง)                     22.  (ค)                    23.  (ง)               24. 
 (ง)  25.  (ง) 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

อนุกรมแบบผสม  ชุดที่  3 
1.       0              3              3              5              6              7              9              ..... 
        ก.  6                        ข.  7                        ค.  8                        ง.  9 
2.       37           4              30           10           23           16           ..... 
        ก.  14                      ข.  16                      ค.  18                      ง.  20 
3.       9              18           6              24           3              ..... 
        ก.  9                        ข.  18                      ค.  24                      ง.  30 
4.       1              0              -1            2              -3            4              ..... 
        ก.  -3                      ข.  -4                      ค.  -5                      ง.  -6 
5.       2              1              0              3              2              1              4              ..... 
        ก.  0                        ข.  1                        ค.  2                        ง.  3 
6.       88           80           85           77           82           74           ..... 
        ก.  80                      ข.  79                      ค.  78                      ง.  77 
7.       144         1              72           2              36           6              18           24           ..... 
        ก.  5                        ข.  6                        ค.  9                        ง.  80 
8.       1              1              4              2              9              3              ..... 
        ก.  10                      ข.  12                      ค.  14                      ง.  16 
9.       13           9              26           5              52           1              104         ..... 
        ก.  -3                      ข.  1                        ค.  -2                      ง.  3 
10.    1              2              5              4              5              8              ..... 
        ก.  5                        ข.  6                        ค.  7                        ง.  8 
 
11.    24           36           12           18           6              9              ..... 
        ก.  25                      ข.  10                      ค.  5                        ง.  3 
12.    12           10           15           13           18           16           ..... 
        ก.  5                        ข.  8                        ค.  11                      ง.  21 
13.    3              9              6              18           12           36           ..... 
        ก.  24                      ข.  26                      ค.  28                      ง.  32 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

14.    3              1              9              4              81           9              ..... 
        ก.  162                   ข.  5651                 ค.  1651                 ง.  6561 
15.    0              2              1              -1            4              3              -2            6              ..... 
        ก.  5                        ข.  6                        ค.  0                        ง.  -2 
  
เฉลย 
1.(ง)              2.  (ข)                      3.  (ง)                      4.  (ค)                      5.   (ง)             6.  (ข) 
7.  (ค)              8.  (ง)                     9.  (ก)                      10. (ค)                     11.  (ง)          12. (ง) 
13. (ก)             14.  (ง)                    15. (ก) 
 
อนุกรมหลายช้ัน      
ตัวเลขอนุกรมหลายช้ัน  หมายถึง  อนุกรมธรรมดา อยํางน๎อย 2 อนุกรมเกี่ยวข๎องกัน ในอนุกรม
ธรรมดายังมีหลายระบบ ดังนั้นถ๎ามี 2 อนุกรม ผู๎ตอบอาจต๎องคิดถึง 4 ระบบ จะทําให๎ยากขึ้นกวํา
อนุกรมธรรมดา อนุกรมแบบนี้มีอยูํ 3 ชนิด 
                แบบที่  1  กําหนดอนุกรมให๎  2  อนุกรม  แตํละอนุกรมมี  5  ตัว อนุกรมหนึ่งจะถูกทุก
ตัว สํวนอีกอนุกรมหนึ่งจะมีตัวเลขเรียงผิดอยูํตัวหนึ่ง  และถ๎าอนุกรมเรียงถูกท้ังสองอนุกรมแล๎ว
จะมีผลรวมเทํากับตัวเลขท่ีกําหนดให๎   ดังนั้นอนกุรมแบบนี้ต๎องการให๎ผู๎ตอบหาตัวผิด
นั่นเอง  ดัง 
 
 
 
ตัวอย่าง 
  

  ก ข ค ง จ   
อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

1 
1 

2 
3 

3 
6 

4 
7 

5 
9 

  

                                                              ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 40 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

แนวคิด  :   
              1. อนุกรมหนึ่งถูก รวมกันได๎ 15   
              2. อนุกรมสองจะต๎องรวมกันได๎  25 จึงจะถูก แตํอนุกรมสองที่กําหนดปรากฏวํารวมกัน
ได๎ 26 เกินไป 1   ซึ่งมีท่ีผิด   
              3.  พิจารณาดู  1  ถึง  3  แปลวําเพิ่ม 2 ,     3 ถึง 6 เพิ่ม 3,        6 ถึง 7 เพิ่ม  1    และ 7  ถึง 
9  เพิ่ม  2    แสดงวําอนุกรมนี้ต๎องเพิ่มทีละ 2 จึงจะถูก  ดังนั้นจุดท่ีผิดคือ  6  ท่ีถูกต๎ององเป็น  5   
                    คําตอบถูกจึงเป็น  ค.    ผลรวมท้ังหมดเทํากับ  40  พอดี 
  

  ก ข ค ง จ   
อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

5 
3 

6 
4 

6 
6 

5 
9 

7 
13 

  

                                                         ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 62 
แนวคิด  :   
               1. ข๎อนี้ผลรวมท่ีถูกคือ 62 แตํอนุกรมหนึ่งและสองรวมกันได๎ 64 แสดงวําตัวเลขท่ีผิด
นั้นเกิน 2    
               2.  พิจารณาอนุกรมท่ีตัวเลขเรียงคําตามลําดับดูกํอนวําเพิ่มขึ้นเป็นระบบหรือไมํ  ใน
ท่ีนี้เพิ่มขึ้น +1,  +2,  +3, +4   อนุกรมสองถูก 
                3. อนุกรมหนึ่งจะต๎องรวมได๎  27  จึงจะถูก  ขณะนี้รวมกันได๎  29  ยังเกินไป  2  ให๎ดู
ระบบความแตกตํางของแตํละชํวง จะเป็น +1 , +0  , -1 ,+2 เอา  2  ระบบนี้มาพิจารณา +1 , +0  ก็
ต๎องเป็น –1, +1   ค าตอบคือ  ข. 
 
 
แบบทดสอบอนุกรมหลายช้ัน 
  

1. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

-
1       0        2       5      8 

75 16    14       12     10     8 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

 
 อนุกรม
สอง 
  

                                           ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

2. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

9       5        2       0      -
2 

47 

 
 อนุกรม
สอง 
  

0      2        6       8      16 

                                              ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

3. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

25     16      9       4       1 

95 

 
 อนุกรม
สอง 
  

1         5      8     11       14 

                                              ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

5. ก       ข        ค      ง       จ 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

อนุกรม
หน่ึง 

3       5        9       12     15 

85 

 
 อนุกรม
สอง 

16    12       8        4       0 

                                           ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
   

6. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

15     11      7       4      2 

74 

 
 อนุกรม
สอง 

 1      1       2       6      24 

                                                   ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

8. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

3       3         5      6       9 

66 

 
 อนุกรม
สอง 

11     8         9      6       7 

                                              ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

9. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

12     11       9      4      2 

68 

 
 อนุกรม
สอง 
  

4        2      8       2      12 

                                              ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

10. ก      ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

3      6        12     24    48  

123 

 
 อนุกรม
สอง 

2      3          5       8    11 

                                             ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

11. ก      ข       ค      ง      จ 
อนุกรม
หน่ึง 

1      2        6     24   120 

198 

 
 อนุกรม
สอง 

15    10     8       6       5 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                               ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

12. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

25     20      16    13    11    

149 

 
 อนุกรม
สอง 

11    13     12      14    13 

                                           ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

14. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

1      3        5      16      6 

70 

 
 อนุกรม
สอง 

1      9      25        4      2 

                                       ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
  

15. ก       ข        ค      ง       จ 
อนุกรม
หน่ึง 

-1      2        3      5       7 

72 

 
 อนุกรม

1       4       9       16    25 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

สอง 
                                           ผลรวมเมื่ออนุกรมถูก 
   1. ความสามารถด้านตัวเลข      
16. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

3     27     9      20      10 
30     6     18     12     16  

 ก.   3,   6           ข. 9,  12    
 ค. 10,  12           ง. 16,  20            จ. 18,  27 
 
17. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

16    23    27      31    32 
1       3       6       11   15 

                                             ก. 23,   6                ข. 27,  11    
                                             ค. 31,  15               ง. 23,  11             จ.  32,  15 
  
18. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

0     2     1      3      4 
 3   1     7     2       5 

                                            ก. 0,   1                     ข. 1,  7    
                                            ค. 2,  3                      ง. 3,  1                จ.  4,  7 
19. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

-10     -
6     2      8      14 
10     20    40    60   160 

                                            ก. -10,   10           ข. - 6,  60    
                                            ค. 2, 160               ง.    8,  20             จ. 14,  40 
20. 

อนุกรมหนึ่ง 25     16     8      4      1 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

อนุกรมสอง 3        6     18    70   360 
                                           ก. 16,   6    ข. 8,  18   ค. 8,  70    ง. 4,  360   จ.  1,  360 
21. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

3     6     9     11      15 
1     4     9     13      25 

                                          ก. 3,   4                ข. 4,  11    
                                          ค. 6,  9                 ง. 11 , 13          จ.  13,  15 
22. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

5     2     0     -4      -7     -
10 
0     1     3       5      7        9 

                                           ก.  0 , 0                  ข.  0 , 1    
                                           ค.  2 , 0                 ง.  –7 , 5                จ.  –10 , 0 
 
23. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

4     1     8      5      40 
5     2     6      3      10 

                                           ก. 1 , 2                ข. 1 , 6    
                                           ค. 8 , 3                ง. 5 , 6                      จ.  5 , 10 
  
  
24. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

18    17    15     12     7 
  2     4       6       7    10 

                                          ก. 18 , 4              ข. 7 , 12    
                                          ค. 15 , 10             ง. 7 , 15                จ.  7 , 7 
25. 

อนุกรมหนึ่ง   1       3      6      27      81 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

อนุกรมสอง 162    54     18     6        4 
                                          ก. 6 , 3            ข. 6 , 6    
                                          ค. 6 , 4            ง.  27 , 54                 จ. 3 , 18 
26. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

 2      5     10    18      26 
10   12     14    22      30 

                                          ก. 18 , 30            ข. 26 , 14    
                                          ค. 5 , 22              ง. 18 , 14             จ.  10 , 10 
27. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

3      5      2      6       1 
1      2      5      8      16 

                                           ก. 5,   2             ข. 6,  2    
                                           ค. 3,  6              ง. 6,  5                   จ.  6,  8 
28. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

-
1     1     4     25      79 
 1      1     2      5      15 

                                           ก. 1,   1              ข. 4,  5    
                                           ค. -1,  1              ง. 4,  1                 จ.  79,  5 
29. 

อนุกรมหนึ่ง 
อนุกรมสอง 

1     4     10     16      25 
32    28     26     21    18 

                                           ก. 1,   21      ข. 10,  18    
                                           ค. 10, 26        ง. 16  18              จ.  25, 21 
  
                แบบที่  2  เป็นแบบอนุกรมท่ีมาเข๎าคูํกัน  2  อนุกรม  จะมีตัวเลข  5  ตัว  หรือมากกวํา
นั้นก็ได ๎ และให๎มีผิดทั้งสองอนุกรม   คําตอบให๎เอาตัวเลขท่ีผิดในอนุกรมมาไว๎เป็นคูํ    ตัวอยําง 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

อนุกรมหนึ่ง 2    3    4    5    7 
อนุกรมสอง 1    3    5    6    9 

                                               ก.  2 ,  3        ข. 3 ,   5      
                                               ค. 5 ,  7         ง. 7 ,  6        จ. 7 ,  9 
แนวคิด  :   
              1.  อนุกรมหนึ่งเพิ่มขึ้นทีละ 1 ตัวเลขท่ีผิดคือ 7   
              2.    อนุกรมสองเพิ่มขึ้นทีละ  2  ตัวเลขที่ผิดคือ 6 คาํตอบถูกจึงเป็น 7, 6    
 

 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง 
 

 
 

 เทคนิคการท าข้อสอบด้านตัวเลข ความสามารถด้านเหตุผล 
การนับจ านวนขา หัว และตัวของสัตว์  
ตัวอย่างที ่ 1  สุนัข  เป็ด  และงู  ถ๎านับหัวรวมกันได๎  10  หัว และปรากฏวํา  หัวเป็ดรวมกับหัวงู  
                     จะเป็น  4  เทําของหัวสุนัข  แตํถ๎านับขาจะปรากฏวําเทํากันพอดี  อยากทราบวํางูมีกี่
ตัว? 
                     ก.  6  ตัว         ข.  3  ตัว      ค.  4 ตัว       ง.  8  ตัว 
แนวคิด.   
             1. หัวของเป็ดรวมกับหัวงู จะเป็น  4  เทําของหัวสุนัข   และ 3 ชนิด รวมกันเป็น 12 หัว    
             2.  ความเป็นไปได๎มีอยูํกรณีเดียวคือ หัวเป็ดกับหัวงู  8  หัว   หัวสุนัข  2  เทํานั้น (4 เทํา) 
                   นั่นคือ  สุนัข  2  หัว    นับขาได๎   8  ขา 
              3.  ขาสุนัขเทํากับขาเป็ดรวมกับขางู (ไมํมีขา)  เพราะฉะนั้น เป็ดมี  8 ขา  เทํากับ 4 ตัว 
                    แทนคํา  = 10 - 2 – 4 = 4       
                    ตอบ  งูมี  4  ตัว Ans. 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ตัวอย่างที่  2   หมู  วัว  ไก ํ และหําน  นับขารวมกันได๎  96  ขา  ขาหมูเทํากับขาไกํ  ขาวัว และขา    
หํานรวมกัน ถ๎าขาวัวเทํากับขาไกํ  แตํเป็นครึ่งหนึ่งของขาหําน อยากทราบวําสัตว๑ท้ัง 4 ชนิดมีกี่
ตัว ? 
                  ก.  25   ตัว         ข.  30   ตัว     ค.  33  ตัว      ง.  36  ตัว 
แนวคิด.   

             1. ขาหม ู =     = 48                                      = 12  ตัว 
             2. ขาวัวเทํากับขาไกํ  แตํเป็นครึ่งหนึ่งของขาหําน   
                  เพราะฉะนั้น  ขาหําน   48÷ 2     =   24  ขา     = 12   ตัว 
                                        ขาวัว      24÷ 2     =   12   ขา    =   3   ตัว 
                                        ขาไก ํ     24÷ 2     =   12   ขา    =  6   ตัว 
                   เพราะฉะนั้น  สัตว๑ท้ัง  4  ชนิด =   12 + 12+ 3 + 6 = 33    ตัว  Ans. 
ตัวอย่างที่  3   วัว สุกร  และไกํ  นับขารวมกันได๎  120  ขา   สัตว๑ท้ัง  3  ชนิด  มีจํานวนตัว
เทํากัน    
                      อยากทราบวํามีอยํางละกี่ตัว ? 
                      ก.  10  ตัว          ข.  12 ตัว       ค.  20 ตัว       ง.  25  ตัว 
แนวคิด.   
             1. วัว  1   ตัว  l สุกร  1  ตัว  และไกํ  1  ตัว  นับขารวมกันได๎    (4+4+2)    =  10  ขา 

             2. เพราะฉะนั้น  วัว สุกร  และไกํ  นับขารวมกันได๎     =   12  ตัว       Ans. 
ตัวอย่างที่   4    นก  เสือ  วัว  และสุกร    มีอยํางละเทํา ๆ กัน  ถ๎านับขารวมกันได๎  182  ขา    
                         อยากทราบวํามีวัวกี่ตัว ? 
                         ก.  10  ตัว         ข.  12  ตัว      ค.  13 ตัว       ง.  15  ตัว 
แนวคิด.   
             1. นก  เสือ  วัว  และสุกร    อยํางละ  1  ตัว  นับขารวมกันได๎ (2+4+4+4)    =   14  ขา    

             2. เพราะฉะนั้น  นก  เสือ  วัว  และสุกร       =  13  ตัว       Ans. 

ตัวอย่างที ่  5    เป็ด กับม๎า  เมื่อนับขา ปรากฏวําขาเป็ดเป็น   ของขาม๎า   ถ๎าม๎ามี 16  ตัว  เป็ดจะ
มีกี่ตัว? 
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                  ก.  10  ตัว               ข.  12  ตัว      ค.  13  ตัว      ง.  15  ตัว 
แนวคิด.   
             1. ม๎า ม ี 16  ตัว  มีขา  (16 x 4)    =   64  ขา    

             2.ขาเป็ดเป็น       ของขาม๎า    เพราะฉะนั้น  ขาเป็ดมี    x 64    =  24  ขา 

                 หมายความวํา  เป็ด     =  12  ตัว      Ans. 
ตัวอย่างที ่  6    ช๎าง  หมู  แมว  มีขาอยํางละเทํา ๆ กัน  เมื่อนับขา ปรากฏวํา นับขารวมกัน
ได๎  96  ขา 
                         อยากทราบวําหมูกับแมวรวมกัน  จะมี ? 
                         ก.  8  ตัว        ข.  16 ตัว       ค.  24  ตัว      ง.  32  ตัว 
แนวคิด.   
             1. ขาช๎าง  ขาหม ู ขาแมว  อยํางละ  1  ตัว มีขารวมกัน (4+4+4) = 12  ขา      

             2.  จํานวนสัตว๑มีชนิดละ     =  32  ขา 

              3.     มีอยํางละ                =  8  ตัว      
4.  นั่นคือ  หมูกับแมวรวมกัน 8 + 8  =  16  ตัว   Ans. 
ตัวอย่างที ่ 7   หําน  8  ตัว  หมู  15  ตัว  นก 4  ตัว  และเตํา  3  ตัว  มีขารวมกับหัวท้ังหมดเทําไร? 
                       ก.  120          ข.  126        ค.  130        ง.  136 
แนวคิด.   
             1. หํานม ี 8  หัว 16  ขา รวม  24      
             2. หมูมี 15 หัว 60 ขา  รวม 75     
3. นกมี 4 หัว 8 ขา รวม 12 
4 . เตําม ี 3  หัว  12  ขา  รวม  15   
      รวมหัวกับขา  =  24 + 75 + 12 + 15 = 126    Ans. 
ตัวอย่างที ่ 8  นก  10  ตัวมีขาเทํากับวัวจํานวนหนึ่ง  ถ๎าขาวัวเทํากับจํานวนไกํท้ังหมด   
                      อยากทราบวําไกํมีท้ังหมดก่ีขา ?  
                         ก.  160  ขา          ข.  120  ขา           ค.  80   ขา          ง.  40  ขา 
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แนวคิด.   
             1. นกม ี 10  ตัว  มีขา     (10x2)  =    20  ขา        

วัวม ี 20  ตัว  จะมีขา (20x4)  =   80  ขา  
ไกํมี 80  ตัว  จะมีขา  (80x2)  =   160  ขา  Ans. 

ตัวอย่างที ่ 9  ไกํกับหม ู ถ๎านับขาปรากฏวําเทํากันพอดี  ถ๎านับหัวได๎  27  หัว  จะเป็นไกํกี่ตัว ? 
                         ก.  15  ตัว           ข.  16  ตัว          ค.  1  ตัว ง.  18  ตัว 
แนวคิด. 
1.       ไกํกับหมู  ถ๎านับขาปรากฏวําเทํากันพอดี  แสดงวําไกํเป็น  2  เทําของหมู  คือไกํ 
2  สํวน  หมู 1  สํวน  รวมเป็น  3  สํวน   

2.       จํานวน  3  สํวน  =  27  หัว  =     

3.       มีไกํ  2  สํวน   =    x  2  =  18 ตัว Ans. 
ตัวอย่างที ่ 10  ไกํกับหมูนับขารวมกันได๎  132  ขา  แตํถ๎านับหัวรวมกันได๎  49  หัว   
                         อยากทราบวํานับหัวรวมกันได๎กี่ตัว ? 
                            ก.  15  ตัว   ข.  17  ตัว               ค.  19  ตัว               ง.  21  ตัว 
แนวคิด. 
ก.       ให๎ไกํม ี x  ตัว  มี x  หัว  มี 2x  ขา  หมูมี  y  ตัว  มี y  หัว  มี 4y  ขา 

   2x  +  4y  =  132   ………………..……. (1) 
x + y  =  49  ………………………..(2) 
(2) x 2               2x +2 y = 98 …………………….…..(3)    
(1) -  (3)                  2y  = 34   
                                      y  =   17 ตัว           Ans. 
ตัวอย่าง  11  ควาย วัว ไกํ นับขารวมกันได๎  450  ขา  จํานวนสัตว๑ท้ัง  3  ชนิดเทํากันจะมีอยํางละ
กี่ตัว 
แนวคิด 
-          ควาย วัว ไก ํ อยํางละตัว  นับขารวมกันได๎  10  ขา 
-          จะมีจํานวนอยํางละ  450 / 10  =  45  ตัว 
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การค านวณอายุ 
  
ตัวอยํางท่ี  1  เมื่อ  5  ปีกํอน  แดงอายุ 12  ปี  อีก  7  ปีข๎างหน๎าแดงจะมีอายุก่ีปี 
                  ก.  14           ข.  17        ค.  24        ง.  28 
แนวคิด.   
             1.  เมื่อ  5  ปีกํอน  แดงอายุ 12  ปี  แสดงวํา  ขณะนี้แดงมีอายุ  12+5  =  17   ปี 
             2.  เพราะฉะนั้น อีก  7  ปีข๎างหน๎า  แดงจะมีอาย ุ  17+7  =  24   ปี    Ans. 
ตัวอยํางท่ี  2   ปัจจุบัน  มานพ  มานะ  มานี  อายุรวมกัน 57  ปี  เมื่อ  3  ปีกํอน  อายุ
มานพ  มากกวํา 
                      มานะอยํู  4  ปี  อีก  4  ปีข๎างหน๎า อายุมานะ  มากกวํามานี  1  ปี  อยากทราบวํา
ปัจจุบัน  
                      มานะอายุก่ีปี ? 
                      ก.  24           ข.  22        ค.  20        ง.  19 
แนวคิด.   
             1. กําหนดให๎ปัจจุบัน  มานะ  มีอาย ุ x  ปี  
             2. มานพ  อาย ุ x +4  และมาน ี อายุ   x – 1   ปี 
             3. มานพ  มานะ  มานี อายุรวมกัน 57  ปี   
             4.  เพราะฉะนั้น   x +( x +4 ) +  (x – 1)   =  57  ปี      
                                                         x  =  57/  3   =  19  ปี       Ans. 
ตัวอยํางท่ี  3   เมื่อ  7  ปีกํอน  ฉันทนา  อายมุมากกวํา ฉันทนีย๑  2   ปี  ปัจจุบัน ฉันทนีย๑ อายุเป็น 
2   
                       เทําของ ฉันทนันท๑   อีก  10  ปีข๎างหน๎า ฉันทนันท๑   อายุครบเบญจเพส  อยากทรา
วํา 
                       ปัจจุบัน ฉันทนาอายุกี่ปี? 
                        ก.  32           ข.  30        ค.  28        ง.  26 
แนวคิด.   
             1. อีก  10  ปีข๎างหน๎า ฉันทนันท๑   อายุครบเบญจเพส  คือ    =  25  ปี    
             2. เพราะฉะนั้น  ปัจจุบัน ฉันทนันท๑   อาย ุ 25 - 10    =  15  ปี 
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             3. ปัจจุบันฉันทนีย๑ อายุเป็น 2  เทําของฉันทนันท๑ 
                  เพราะฉะนั้นปัจจุบันฉันทนันท๑อายุ  25 x 2    =  30  ปี 
             4.  ฉันทนาอายมุมากกวําฉันทนีย๑  2   ปี 
                  เพราะฉะนั้นปัจจุบันฉันทนา อายุ  30 + 2  = 32 ป ี      Ans. 
ตัวอยํางท่ี   4  พี่น๎อง   3  คน อายุรวมกัน  18  ปี  คนสุดท๎ายอํอนกวําคนกลาง  2  ปี  คนโตแกํ
กวํา 
                       คนกลาง  2  ปี  คนกลางอายุเทําไร? 
                         ก.  10  ปี         ข.  8  ปี                  ค.  6  ปี           ง.  4  ปี   
แนวคิด 
1.       อาย ุ 3  คน =   18  ปี    ถ๎าเฉล่ียอายเุทํา ๆ กัน จะได๎   =  18 / 3 = 6 ปี   
2.       คนโต คือ 6+2  =  8  ปี   คนกลาง6  ปี  คนสุดท๎าย  6-2=4  ปี  อายุรวมกัน  18  ปี   
ตัวอยํางท่ี   6  ฉันอายุเพียงครึ่งหนึ่งของทําน  แตํอีก  10  ปี ข๎างหน๎า ฉันจะมีอายุ  2  ใน  3  ของ
ทําน 
                       เวลานี้ทํานอายุเทําไร? 
                         ก.  15  ปี     ข.  20  ปี  ค.  25  ปี                 ง.  30  ปี   
แนวคิด 
                ตอบ  20  ปี 
ตัวอยําง  ปัจจุบันบิดาอายุ  35  ปี  บุตรชายอายุ  6  ปี  อีกกี่ปีข๎างหน๎า  บิดาจะมีอายุเป็น 2 เทําของ 
                บุตร 
วิธีทํา  ให๎อีก   x   ปี   บิดามีอายุเป็น  2  เทําของบุตร  ซึ่งสามารถเขียนลงในตารางได๎    ดังนี ้

  อายุบิดา อายุบุตร 
ปัจจุบัน 35 6 
อีก x ปี (อนาคต) 35 + x 6 + x 

  
แตํอีก x ปี  บิดามีอายุเป็น  2  เทําของบุตร 
เพราะฉะนั้น        35 + x   =  2(6+x) 
35-12      =  2x - x 
        x   = 23   
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ดังนั้น อีก 23 ปี บิดามีอายุเป็น 2 เทําของบุตร…….ตอบ     
ตัวอยําง  เมื่อแปดปีกํอน  พํออายุมากกวําแมํ  5  ปี  แมํมีอายุเป็น  3  เทําของลูก  และอีก  7  ปี   
               ลูกจะอายุครบ  2  รอบ  ปัจจุบันพํอมีอายุเทําไร 
แนวคิด 
                - อีก  7  ปีลูกจะมีอายุครบ  2  รอบ  ฉะนั้น  ปัจจุบันลูกอายุ   24 – 7   =  17  ปี 
                - แมํอาย ุ 3  เทําของลูก                       ฉะนั้น                                  17 x 3   =  51  ปี 
                - พํออายมุากกวําแมํ 5  ปี     ฉะนั้น                               51+5    =  56  ปี 
   
จ านวนเสาที่ปักตามเส้น      
จํานวนเสาท่ีปักตามเส๎นรอบวง   
สูตร  : จํานวนเสาท้ังหมด  = ความยาวของเส๎นรอบวง ÷ ระยะทางท่ีหํางกันระหวํางเสา 
ตัวอยํางท่ี  1    สนามหญ๎าเป็นรูปวงกลม  มีเส๎นรอบวงยาว  80  เมตร  ปักเสาตามแนวเส๎นรอ
บวง   
แตํละต๎นหํางกัน  2  เมตร  จะต๎องใช๎เสากี่ต๎น………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543 
วิธีทํา        ความยาวเส๎นรอบวง    =   80  เมตร 
                   ระยะหํางระหวํางเสา    =   2  เมตร 
                   จากสูตร 
จํานวนเสาท้ังหมด        =   ความยาวของเส๎นรอบวง  ÷ ระยะทางท่ีหํางกันระหวํางเสา 
                                      =  80÷ 2  =  40    ………(ตอบ  40  ต๎น) 
ตัวอยํางท่ี  2  สนามรูปวงกลม  ปลูกต๎นสนรายรอบ  ทุกต๎นหําง
เทํากัน  22  เมตร   จํานวน  14  ต๎น   
 จงหาวงกลมรูปนี้มีรัศมียาวกี่เมตร  ………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543 
จํานวนเสาท่ีปักตามแนวเส๎นตรง 
สูตร     จํานวนเสาท้ังหมด  =  ระยะทางท้ังหมด / 2  +  1   ระยะหํางท่ีเทํากันระหวํางเสา 
ตัวอยํางท่ี  1  ปักเสาตามแนวถนนในหมูํบ๎าน  เสาแตํละต๎นหํางกัน  2  เมตร   และระยะทางจาก
เสา 
ต๎นแรกถึงต๎นสุดท๎ายยาว  80  เมตร  จงหาวํามีเสาทั้งหมดก่ีต๎น  ………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543 
วิธีทํา      ระยะทางท้ังหมด               =  80  เมตร 
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                 ระยะที่เทํากันระหวํางเสา   =   2  เมตร 
จากสูตร  จํานวนเสาท้ังหมด  =  ระยะทางท้ังหมด   +  1  ÷  ระยะหํางท่ีเทํากันระหวํางเสา 
                                                      =  80÷ 2  +  1   =  41    ……..(ตอบ  41  ต๎น) 
ผลบวกจํานวนนับท่ีเรียงตามลําดับท่ีเร่ิมจาก  1 
ผลบวกจํานวนนับท่ีเรียงตามลําดับท่ีเร่ิมจาก  1    ………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543 
จํานวนนับท่ีเรียงตามลําดับ  ได๎แก ํ 1   2   3   4  ….                 
สูตร  ผลบวกของ 
          1 + 2 + 3 + 4 +   …….  + n     =  n/ 2 (n+1) 
                                                                    =  ปลาย÷ 2(ปลาย + 1 ) 
                                                                         เมื่อ n  เทํากับปลาย      
ตัวอยํางท่ี  1  จงหาผลบวกของ  ………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543 
1.       1 + 2 + 3 + 4 + …….  + 12 
2.       17  +  18 + 19 + …… + 56 
3.       2.1 + 2.3 + 2.4 + ……3.5 
วิธีทํา    1. ผลบวก                =  1 + 2 + 3 + 4  +…  + 12 
                                                =  ปลาย÷ 2  (ปลาย + 1)  เมื่อปลาย  =  12  
                                                =  12÷2 (12 + 1) 
                                                =  6 x  13  =  78………….ตอบ 
                2. ผลบวก           =  17 + 18 + 19 …  + 56 
                                                = (1 + 2 + 3 + 4 +  … + 56) – (1 + 2 + 3 + 4 + … + 16) 
                                                = 56÷ 2 (56 + 1) – 16÷ 2 (16 + 1) 
                                                = 28 + 57 – 8 x 17 
                                                = 1596 – 136 
                                                = 1460……………….ตอบ 
                 
                   3. ผลบวก            =  2.1 + 2.3 + 2.4   … + 3.5 
                                                =  10÷10 [2.1 + 2.3 +2.4 +  … 3.5] 
                                                =  1÷10 [2.1 + 2.3 +2.4 +  … 3.5] 
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                                                =  1÷10 [21 + 23 +24 +  … 35] 
  
ผลบวกจ านวนนับที่เป็นเลขคู่เริ่มต้นจาก  2 
ผลบวกจํานวนนับท่ีเป็นเลขคูํเริ่มต๎นจาก  2  ………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543 
จํานวนนับท่ีเป็นเลขคูํเรียงลําดับ  ได๎แก ํ  2  4  6  8  … 
สูตรผลบวกของ 
2 + 4 + 6 + 8 +  …+ n      =  n/4 [n+2] 
                                                =  ปลาย÷4 [ปลาย + 2 ]  เมื่อ n = ปลาย 
ตัวอยําง    1  ถึง  11  บวกกันได๎เทําไร……..ออกสอบ  สปจ. ปี 2542 
แนวคิด     ตัวแรก + ตัวสุดท๎าย x ตัวสุดท๎าย/ 2  
        1      +        11      x      11     ÷   2  =  66  
  
ผลบวกจํานวนนับท่ีเป็นเลขคี่เริ่มต๎นจาก  1 
ผลบวกจํานวนนับท่ีเป็นเลขคี่เริ่มต๎นจาก  1  ………ออกสอบ  สปจ. ปี  2543 
จํานวนนับท่ีเป็นเลขคูํเรียงลําดับ  ได๎แก ํ  1  3  5  7  … 
สูตรผลบวกของ 
1 + 3 + 5 + 7 +  …+ n      = [n + 1]ยกกําลัง2 
                                                = [ปลาย + 2 ]ยกกําลังสอง  ÷ 4   เมื่อ  n = ปลาย 
  
การหาผลบวกท่ีไมํใชํเริ่มจาก  1 
ตัวอยําง จงหาผลบวกของเลข  21   21  22  ….  99  ……….ออกสอบ สปจ. ปี 2542 
วิธีคิด     ตอนท่ี  1  หาผลบวกของเทอมท่ี 1  ถึงเทอมท่ี  99 
 ตอนท่ี  2  หาผลบวกของเทอมท่ี  1  ถึงเทอมท่ี  19 
 ตอนท่ี  3  เอาผลบวกของเทอมท่ี  1  ลบด๎วยผลบวกของตอนท่ี  2  ก็จะได๎คําตอบ 
แบบสรุปความ 
                 โจทย๑แบบสรุปข๎อความ  มีหลักหรือกฎในการคิดหลายแบบ  เพื่อให๎สามารถคิดได๎
รวดเร็วและถูกต๎อง  จึงได๎รวบรวมหลักในการสรุปแบบตําง ๆ ไว๎  ดังนี ้
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                1.  แบบเปรียบเทียบ  แบบนี้โจทย๑จะกําหนดสมมติฐานมาให๎อยํางน๎อย  2  สมมติฐาน
แล๎วหาข๎อสรุป  ใน  2  สมมติฐานนี้จะมีคุณศัพท๑เปรียบเทียบระหวําง  2  สมมติฐาน
นั้น  คุณศัพท๑เหลํานั้นได๎แกํ  ดีกวํา  สวยกวํา  สูงกวํา  ใหญํกวํา  รวยกวํา  มากกวํา  ขยัน
กวํา  ฯลฯ  การสรุปของข๎อหนึ่ง ๆ จะมีคุณศัพท๑เปรียบเทียบมากกวํา  1  ตัวไมํได๎  เชํน 
ฉัน  ดีกวํา  แดง  แดง  รวยกวํา  ดํา  ข๎อนี้สรุปไมํได ๎
     
A  โตกวํา  B    B  โตกวํา  C  สรุปได๎วํา  A  โตกวํา  C 
1.1  A  โตกวํา  B  B  โตกวํา  C  C  โตกวํา  D  สรุปได๎วํา  A  โตกวํา  D  จะสรุปวํา  A  โตก
วํา  C  ไมํได ๎ เพราะไมไํดใ๎ช๎สมมติฐานทุกสมมติฐานที่กําหนดให๎  หรือจะสรุปได๎วํา  A  โตก
วํา  B  ก็ไมํได๎ 
1.2  A  รัก  B  B  รัก  C  สรุปไมํได๎เพราะคําวํา  “ รัก ”  เป็นกริยา  ไมํใชํคุณศัพท๑
เปรียบเทียบ  แตํถ๎าใช ๎ รักมากกวํา  กินมากกวํา  ตีแรงกวําได๎  เชํน  ฉันกินข๎าวมากกวําน๎อง  น๎อง
กินข๎าวมากกวําแมํ  สรุปได๎ ฉันกินข๎าวมากกวําแมํ 
1.3  A  โตกวํา  B  C  เล็กวํา  B  สรุปไมํได๎  เพราะมีคุณศัพท๑เปรียบเทียบมากกวํา  1  ตัว  คือ
มี  2  ตัว  ได๎แกํ โตกวํา  กับ  เล็กกวํา  ในสมมติฐานท้ังสองมิได๎ระบุวํา  “ เล็กกวํา ”  หมายถึง
ตรงกันข๎ามกับ  “ โตกวํา ” 
จะใช๎ความหมายของคําทีใ่ช๎ในภาษาไปชํวยสรุปไมํได๎  เพราะการสรุปต๎องสรุปจากสมมติฐาน
เทํานั้น  ซึ่งสมมติฐานบางชุดอาจจะไมํเป็นความจริง  หรือได๎ข๎อสรุปท่ีไมํเป็นความจริงก็
ได๎  ขอให๎สรุปอยํางมีเหตุผลตามสมมติฐาน  เชํน 
1  มากกวํา  2    2 มากกวํา  4  สรุปได๎  1  มากกวํา  4  จะเห็นวําสมมติฐานทั้งสองเป็นเท็จแตํก็
สรุปได๎    และข๎อสรุปเป็นเท็จ 
6 มากกวํา  8  8  มากกวํา  5  สรุปได๎  6  มากกวํา  5  จะเห็นวําสมมติฐานแรกเป็นเท็จ 
สมมติฐานที ่ 2  เป็นจริง  ดังนั้นจะเห็นได๎วําการสรุปนั้นไมํคํานึงถึงข๎อเท็จจริงแตํคํานึงถึง
เหตุผล 
2.  แบบจําแนกพวก 
เป็นแบบท่ีอาศัยขอบขํายของการกําหนดประเภทคน  สัตว๑  สิ่งของ  ฯลฯ  เป็นหลักในการสรุป   
แบบนี้การวาดรูปประกอบจะชํวยให๎สรุปได๎งํายขึ้น  มีหลักสรุปดังนี้ 
                2.1   นก (ทุกตัว)  เป็นสัตว๑บก  สัตว๑บก (ทุกตัว) บินได๎   สรุปได๎  นกบินได๎ 
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                2.2   นกเป็นสัตว๑บก       สัตว๑ไมํใชํสัตว๑บกบินได๎                    สรุปไมํได ๎
                2.3   นกไมํใชํสัตว๑บก     สัตว๑ท่ีไมํใชํสัตว๑บกบินได๎                 สรุปได๎  นกบินได๎ 
                2.4   นกไมํใชํสัตว๑บก     สัตว๑บกบินได๎                                    สรุปไมํได ๎
                2.1  A  นกไมํใชํสัตว๑บก     สัตว๑ท่ีไมํใชํสัตว๑บกบินไมํได๎         สรุปได๎  นกบินไมํได๎ 
                2.2  A  นกไมํใชํสัตว๑บก     สัตว๑บกบินไมํได๎                            สรุปไมํได๎  
                2.3  A  นกเป็นสัตว๑บก       สัตว๑บกบินไมํได๎                            สรุปได๎  นกบินไมํได๎ 
                2.4  A  นกเป็นสัตว๑บก       สัตว๑ไมํใชํสัตว๑บกบินไมํได๎            สรุปไมํได๎ 
หมายเหตุ  ในสมมติฐานกรณีท่ีไมํได๎กลําววํา  เป็นทุกตัว,  หรือ  บางตัว  หมายถึงทุกตัว 
2.5    ครูทุกคนมีเมตตา  ฉันเป็นครู  สรุปได๎  ฉันมีเมตตา 
2.6    ครุทุกคนมีเมตตา  ฉันมีเมตตา  สรุปไมํได๎  เพราะขอบขํายของสมมติฐานระบุเพียงแตํ
วํา  ถ๎าเป็นครูต๎องมีเมตตา  แตํไมไํด๎ระบุวํา  คนไมํใชํครูมีเมตตาหรือไมํ  ลักษณะนี้  คนที่ไมํใชํ
ครูอาจเป็นคนมีเมตตาหรือไมํมีก็ได๎  ดังนั้นคนมีเมตตา (ฉัน) จึงอาจเป็นครูก็ได๎  อาจไมํใชํครูก็
ได๎ลักษณะเชํนนี้สรุปไมํได๎ 
2.7    ครูทุกคนมีเมตตา  ฉันไมํมีเมตตา  สรุปได๎  ฉันไมํใชํคร ู
2.8    ครูทุกคนมีเมตตา  ฉันไมํใชํคร ู สรุปไมํได๎  เพราะสมมติฐานระบุวําครูทุกคนมีเมตตา  แตํ
ไมํได๎ระบุวําคนท่ีไมํใชํครจูะมีเมตตาหรือไมํ  ฉะนั้นคนที่ไมํใชํครูอาจจะมีเมตตาหรือไมํมีเมตตา
ก็ได๎  ลักษณะเชํนนี้สรุปไมํได๎ 
2.5    A  คนมีเมตตาทุกคนเป็นครู  ฉันมีเมตตา  สรุปได๎  ฉันเป็นครู 
2.6    A  คนมีเมตตาทุกคนเป็นครู  ฉันเป็นครู  สรุปไมํได๎  ด ู 2.6 
2.7    A  คนมีเมตตาทุกคนเป็นครู  ฉันไมํใชํครู  สรุปได๎  ฉันไมํมีเมตตา 
2.8    A  คนมีเมตตาทุกคนเป็นครู  ฉันไมํมีเมตตา  สรุปไมํได๎  ด ู 2.8 
2.9   โจรทุกคนไมํมีเมตตา  ฉันมีเมตตา  สรุปได๎  ฉันไมํใชํโจร 
2.10 โจรทุกคนไมํมีเมตตา  ฉันไมํมีเมตตา  สรุปไมํได๎  ลักษณะเดียวกับ  2.6 
2.11 โจรทุกคนไมํมีเมตตา  ฉันเป็นโจร  สรุปได๎  ฉันไมํมีเมตตา 
2.12 โจรทุกคนไมํมีเมตตา  ฉันไมํใชํโจร  สรุปไมํได๎  ลักษณะเดียวกับ  2.8 
2.9   A  คนไมํมีเมตตาทุกคนเป็นโจร  ฉันไมํมีเมตตา  สรุปได๎  ฉันเป็นโจร 
2.10 A  คนไมํมีเมตตาทุกคนเป็นโจร  ฉันมีเมตตา  สรุปไมํได๎  ลักษณะเดียวกับ  2.6 
2.11 A  คนไมํมีเมตตาทุกคนเป็นโจร  ฉันไมํใชํโจร  สรุปได๎  ฉันมีเมตตา 



37 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

2.12 A  คนไมํมีเมตตาทุกคนเป็นโจร  ฉันเป็นโจร  สรุปได๎  ลักษณะเดียวกับ  2.8 
2.13 นกทุกตัวเป็นสัตว๑บก  สัตว๑บกทุกตัวบินได๎  สรุปได๎  นกบินได๎ 
2.14 นกทุกตัวเป็นสัตว๑บก  สัตว๑บกบางตัวบินได๎  สรุปไมํได๎ 
2.15 นกทุกตัวเป็นสัตว๑บก  สัตว๑บกทุกตัวบินไมํได๎  สรุปได๎  นกบินไมํได๎ 
2.16 นกทุกตัวเป็นสัตว๑บก  สัตว๑บกบางตัวบินได๎  สรุปไมํได๎ 
2.13 A  นกบางตัวเป็นสัตว๑บก  สัตว๑บกทุกตัวบินได๎  สรุปได๎  นกบางตัวบินได๎ 
2.14 A  นกบางตัวเป็นสัตว๑บก  สัตว๑บกบางตัวบินได๎  สรุปไมํได ๎
2.15 A  นกบางตัวเป็นสัตว๑บก  สัตว๑บกทุกตัวบินไมํได๎  สรุปได๎  นกบางตัวบินไมํได๎ 
2.16 A  นกบางตัวเป็นสัตว๑บก  สัตว๑บกบางตัวบินไมํได๎  สรุปไมํได๎ 
แบบสรุปความแบบนี้  ถ๎าจะสังเกตให๎ดีจะเห็นวํา  แตํละแบบมักมี  4  ข๎อ  และหลักการสรุปก็ 
คล๎าย ๆ กัน  หากได๎อํานทบทวนบํอย ๆ จะทําให๎สามารถสรุปได๎รวดเร็ว  ลักษณะของ
สมมติฐานอาจเปลี่ยนแปลงไปได๎มากมายหลายแบบ  แตํหลักการสรุปใช๎หลักเดียวกัน 
                3.  แบบมีเง่ือนไข  แบบนี้โจทย๑จะกําหนด  สมมติฐานมาให ๎ 2  สมมติฐานให๎หา
ข๎อสรุปสมมติฐานทั้ง  2  นี้จะมีความเก่ียวเนื่องกันและทําให๎เกิดข๎อสรุปขึ้น  แตํถ๎าหากเงื่อนไข
ของสมมติฐานทั้งสองไมํสัมพันธ๑กันก็สรุปไมํได๎เชํน 
                3.1  ถ๎าน้ําทํวมฉันจะซื้อเรือ  น้ําทํวม  สรุปได๎  ฉันซื้อเรือ 
                3.2  ถ๎าน้ําทํวมฉันจะซื้อเรือ  น้ําไมํทํวม  สรุปไมํได๎  เพราะสมมติฐานแรกระบุเพียง
วํา  ถ๎าน้ําทํวมฉันจะซื้อเรือ   
       ไมํระบุวําน้ําทํวมฉันจะซื้อเรือหรือไมํ  ฉะนั้นการท่ีฉันซื้อเรืออาจจะซื้อเมื่อน้ําทํวมก็ได๎ 
3.3    ถ๎าน้ําทํวมฉันจะซื้อเรือ  ฉันไมํซื้อเรือ  สรุปได๎  น้ําไมํทํวม 
3.4    ถ๎าน้ําทํวมฉันจะซื้อเรือ  ฉันซื้อเรือ สรุปไมํได๎  เพราะสมมติฐานแรกระบุเพียงวํา  ถ๎าน้ํา
ทํวมฉันจะซื้อเรือ   
       ไมํระบุวําน้ําทํวมฉันจะซื้อเรือหรือไมํ  ฉะนั้นการท่ีฉันซื้อเรืออาจจะซื้อเมื่อน้ําทํวมก็ได๎ 
3.5    ถ๎าฝนไมํตกแดงจะไปตลาด  ฝนไมํตก  สรุปได๎  แดงไปตลาด 
3.6    ถ๎าฝนไมํตกแดงจะไปตลาด  ฝนตก  สรุปไมํได๎  ด ู 3.2 
3.7    ถ๎าฝนไมํตกแดงจะไปตลาด  แดงไมํไปตลาด  สรุปได๎  ฝนตก  เพราะถ๎าฝนไมํตก  แดงก็
ต๎องไปตลาด  แตํแดงไมํไปตลาด  นั่นแสดงวํา  ฝนตก 
3.8    ถ๎าฝนไมํตกแดงจะไปตลาด  แดงไปตลาด  สรุปไมํได๎  ด ู 3.4 
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                4.  แบบเลือกอยํางหนึ่งอยํางใด 
      แบบสรุปความเป็นแบบนี้  สํวนมากม ี 2  สมมติฐาน ๆ แรกมักเป็นข๎อความ  ซึ่งต๎องมีการ
ให๎เลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง  โดยใช๎คําวํา  “ หรือ ”  หรือใช๎  “ ถ๎า…..ต๎อง ”  อาจจะลดเหลือ  “ 
ต๎อง ”  ไว๎เป็นท่ีเข๎าใจกันก็ได๎  เชํน 
5.1    ดําหรือแดงคนใดคนหนึ่งต๎องเฝ้าบ๎าน  แดงไปโรงเรียน  สรุปได๎  ดําเฝา้บ๎าน 
5.2    ดําหรือแดงคนใดคนหนึ่งต๎องเฝ้าบ๎าน  แดงไมํได๎ไปโรงเรียน  สรุปไมํได๎  
5.3    ดําหรือแดงคนใดคนหนึ่งต๎องเฝ้าบ๎าน  แดงไมํเฝ้าบ๎าน  สรุปได๎  ดําเฝ้าบ๎าน 
5.4    ดําหรือแดงคนใดคนหนึ่งต๎องเฝ้าบ๎าน  แดงเฝ้าบ๎าน  สรุปไมํได๎  เพราะสมมติฐานแรกระบุ
เพียงวําคนใดคนหนึ่งต๎องเฝ้าบ๎าน  แตํไมไํด๎กําหนดวําจะเฝ้าท้ังสองคนไมํได ๎ ลักษณะเชํนนี้จะ
สรุปวํา  ดําไมํเฝ้าบ๎านไมํได๎ 
5.5    ลูกเศรษฐีทุกคนถ๎าไมํใช๎รถเบนซ๑ก็รถวอลโวํ  นายโรจน๑เป็นลูกเศรษฐีและไมํได๎ใช๎รถวอล
โว ํ สรุปได๎  นายโรจน๑ใช๎รถเบ็นซ๑ 
5.6    ลูกเศรษฐีทุกคนถ๎าไมํใช๎รถเบนซ๑ก็รถวอลโวํ  วิโรจน๑ไมํได๎ใช๎รถเบ็นซ๑  สรุปไมํได๎  เพราะ
ไมํได๎ระบุวําวิโรจน๑เป็นลูกเศรษฐีหรือไมํ 
5.  แบบสมมติฐานที่สรุปไมํได ๎
สมมติฐานที่สรุปไมํได๎จะกลําวถึงนี้  จะกลําวนอกเหนือไปจากสมมติฐานท่ีสรุปไมํได๎ของแบบ
ท่ี  1  ถึงแบบท่ี  5  และมักจะพบในข๎อทดสอบบํอย ๆ ซึ่งมีหลักสําคัญ  คือสมมติฐานแตํละ
สมมติฐานไมํมีความสาํพนัธ๑เชํน 
6.1    พํอเป็นคนขยัน  แมํเป็นคนประหยัด  ฉะนั้นลูกจะเป็นอยํางไร  สรุปไมํได๎ 
6.2    เมื่อเล็ก ๆ สมศักดิ์เป็นคนขยัน  พอโตขึ้นเขาสอบตก  ฉะนั้นตํอไปเขาจะเป็นอยํางไร  สรุป
ไมํได ๎
6.3    พํอเป็นตํารวจ  พี่เป็นทหาร  เขาควรจะเป็นอยํางไร  สรุปไมํได ๎
6.4    ฉันรักอาชีพครมูากท่ีสุดแตํขณะนี้ฉันทํางานธนาคารเพราะอะไร  สรุปไมํได ๎
6.5    ประเทศไทยเป็นของคนไทย  ฉันรักประเทศไทยมาก  ฉันจะทําอยํางไร  สรุป
ไมํได ๎                     
แบบทดสอบแบบสรุปความ     
คําชี้แจง.  แบบทดสอบชุดนี้มีข๎อความที่กําหนดมาให๎ ให๎พิจารณาวํา สามารถสรุปได๎หรือไมํ  
              ถ๎าได๎จะสรุปอยํางไร  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

1. คนที่มีความเมตตาทุกคน มีความสุข เพ็ญศรีเป็นคนมีเมตตา ฉะนั้น 
  ก. เพ็ญศรีมีความสุข ข. เพ็ญศรีไมํมีความสุข 
  ค. คนเมตตามีความสขุ ง. คนมีความสุขมีเมตตา 
  จ. ข๎อ ก. และ ข๎อ ข. ถูก 

  
  
 
 

2. บัณฑิตสูงกวําประสาน ประสานสูงกวําประพล ฉะนั้น 
  ก. บัณฑิตสูงกวําประสาน ข. ประสานสูงกวําประพล 
  ค. ประพลสูงกวําบัณฑิต ง. บัณฑิตสูงกวําประพล 
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

3. คนไมํนับถือศาสนาใด ๆ เลยทุกคน เป็นคอมมิวนิสต๑ ฉันนับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้น 
  ก. ฉันเป็นคอมมิวนิสต๑ ข. ฉันไมํใชํโจร 
  ค. ฉันไมํได๎นับถือศาสนาอิสลาม ง. ฉันไมํเป็นคอมมิวนิสต๑ 
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

4. คนไทยบางคนมั่งมี คนมั่งมีทุกคนใจบุญ  ฉะนั้น 
  ก. คนมั่งมีบางคนเป็นคนไทย ข. คนไทยบางคนใจบุญ 
  ค. คนมั่งมีบางคนใจบุญ ง. คนมั่งมีทุกคนใจบุญ 
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

5. สัตว๑เลือดอํุนเทํานั้นที่เลี้ยงลูกด๎วยนม ช๎างไมํใชํสัตว๑เลือดอุํน  ฉะนั้น 
  ก. ช๎างเล้ียงลูกด๎วยนม ข. ช๎างไมไํด๎เลี้ยงลูกด๎วยนม 
  ค. ช๎างเป็นสัตว๑ใหญํท่ีสุด ง. ช๎างเล็กกวําปลาวาฬ 
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

6. ถ๎ารัฐบาลไมํขึ้นภาษี ฉันจะซื้อรถ  ฉันซื้อรถ   ฉะนั้น 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

  ก. รัฐบาลขึ้นภาษ ี ข. รัฐบาลไมํขึ้นภาษ ี
  ค. ฉันเสียภาษี ง. ภาษีแพง 
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

7. เลข 7 ตัวเดียวเทํานั้นที่หาร 28 ลงตัว A หาร 28 ลงตัว  ฉะนั้น 
  ก. A  หารด๎วย 7  ลงตัว ข. A หารด๎วย  28  ลงตัว 
  ค. 28  หารด๎วย A ลงตัว ง. A คือเลข 7  
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

8. ฉันรักพํอมากกวําพี่รักพํอ พี่รักพํอมากกวําน๎องรักพํอ  ฉะนั้น 
  ก. ฉันรักพํอมากกวําน๎องรักพํอ ข. พี่รักพํอมากกวําน๎องรักพํอ 
  ค. พี่รักพํอมากกวําฉัน ง. ฉันรักพํอมากกวําพี่ 
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

9. A  ตั้งฉากกับ  B  C ตั้งฉากกับ  B  ฉะนั้น 
  ก. A  ขนานกับ B  ข. A  และ  B ตั้งฉากกับ  C  
  ค. B  ตั้งฉากกับ  A   ง. B  ตั้งฉากกับ  C  
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

   
10. เมื่อเช๎าอากาศร๎อนทําให๎อึดอัด พอบํายอากาศเย็น ฉะนั้น 
  ก. ทําให๎สบาย ข. อากาศตอนบํายดีกวําตอนเช๎า 
  ค. พอตอนเย็นฝนตก ง. ถ๎าตอนเช๎าอากาศร๎อน ตอนบํายจะเย็น 
  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎

  
  

11. งูจงอางมีพิษมากกวํางูเหํา  งูดินมีพิษมากกวํางูเหํา  ฉะนั้น 
  ก. งูจงอางมีพิษมากกวํางูดิน ข. งูจงอางมีพิษมากกวํางูเหําและงูดิน 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

  ค. งูจงอางและงูดินมีพิษมากกวํา
งูเหํา 

ง. งูดินมีพิษมากกวํางูจงอาง 

  จ. สรุปแนํนอนไมํได ๎   
                                     วิเคราะห์แบบทดสอบแบบสรุปความ     

1. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ก.ถูก 
    
2. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ง.ถูก 
  สรุปได๎วําบัณฑิตสูงกวําประพล ตามหลักสรุปความ  ข๎อ 1.1  

  
3. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ จ.ถูก 
  โจทย๑กําหนดแตํวําถ๎าไมํนับถือศาสนาใด ๆ เลยเป็นคอมมิวนิสต๑ แตํมิได๎ระบุเง่ือนไข

เก่ียวกับคนท่ีนับถือศาสนา เพราะฉะนั้นฉันนับถือศาสนาพุทธ ก็ไมํอยูํในเง่ือนไขท่ีสรุปให๎
เป็นอยํางไรได๎ จึงสรุปไม๎ได๎ 
  

4. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ข.ถูก 
  สรปุได๎วํา  คนไทยบางคนใจบุญ ตามหลักสรุปความข๎อ 2.13 Aท่ีกลําวมาแล๎ว 

  
5. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ข.ถูก 
  สรุปได๎วํา  ช๎างไมํได๎เล้ียงลูกด๎วยนม เพราะสมมุติฐานแรกบังคับไว๎วํา สัตว๑ท่ีเลี้ยงลูกด๎วย

นมต๎องเป็นสัตว๑เลือดอุํนเทํานั้น ในที่นี้ช๎างไมํใชํสัตว๑เลือดอํุน 
  

6. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ก.ถูก 
  สรุปได๎วํา  รัฐบาลขึ้นภาษี  ตามหลักการสรุปข๎อ 3.7 ท่ีกลําวมาแล๎ว  

  
7. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ง.ถูก 
  สรุปได๎วํา  A  คือ  เลข  7  
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8. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ก.ถูก 
  สรุปได๎วํา  ฉันรักพํอมากกวําน๎องรักพํอ ดูหลักสรุปตามข๎อ 1.3 ท่ีกลาํวมาแล๎ว  

  
9. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ก.ถูก 
  สรุปได๎วํา  A  ขนานกับ  C   

  
10. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ จ.ถูก 
  ข๎อนี้  สรุปไมํได๎  เพราะสมมุติฐานแรกกับสมมุติฐานที่ 2 ไมํได๎มีเง่ือนไขตํอเนื่อง

สอดคล๎องอยํางหนึ่งอยํางใดตํอกันเลย 
  

11. วิเคราะห๑ :-  ข๎อ ค.ถูก 
  สรปุได๎วํา  งูจงอางและงูดินมีพิษมากกวํางูเหํา  เพราะเป็นการสรุปของท้ังสองสมมุติฐาน 
 
 

เทคนิคการท าข้อสอบแนวอุปมาอุปไมย  
(ตรงน้ีแถมให้มักพบบ่อยมากในข้อสอบ ภาค ก.ของก.พ. และภาคก.ของท้องถิ่น) 

ที่มา : http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=6330.0 

 
1.  ศาล : ความยุติธรรม    ? : ? 
   1.  ทนายความ  :  ลูกความ 
   2.  อัยการ  :  โจทก๑ 
   3.  วุฒิสภา  :  ส.ส. 
   4.  รัฐสภา  :  กฎหมาย 
ตอบ  4.   
เหตุผล  รัฐสภาเป็นสภาที่บัญญัติกฎหมายเชํนเดียวกันกับศาลที่เป็นสถาบันพิจารณาความขัดแย๎งเพื่อให๎เกิด
ความยุติธรรม 
2.  รัสเซีย : หมีขาว    ? : ? 
   1.  แคนาดา  :  นกอินทรีย๑ 
   2.  สิงค๑โปร๑  :  ปลาโลมา 
   3.   ออสเตรเลีย  :  จิงโจ๎ 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

   4.  ญ่ีปุ่น  :  สิงโต 
ตอบ  3.   
เหตุผล  จิ้งโจ๎เป็นสัญลักษณ๑ของประเทศออสเตรเลีย เชํนเดียวกับหมีขาวเป็นสัญลักษณ๑ของประเทศรัสเซีย 
3.  เรือยนต๑ : พังงา    ? : ? 
   1.  ม๎า  :  บังเหียน 
   2.  เกวียน  :  วัว 
   3.  รถยนต๑  :  พวงมาลัย 
   4.  เรือใบ  :  หางเสือ 
ตอบ  3.   
เหตุผล  รถยนต๑เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยเคร่ืองยนต๑มีพวงมาลัย เป็นอุปกรณ๑บังคัยทิศทาง 
เชํนเดียวกันกับเรือยนต๑เป็นยานพาหนะขับเคลื่อนไปโดยเคร่ืองยนต๑และมีพังงาเป็นอุปกรณ๑ในการบังคับ
ทิศทาง (ควบคุมหางเสือ) 
 
4.  กระดานดํา : ชอล๑ก    ? : ? 
   1.  ปากกาเคมี  :  ไวท๑บอร๑ด 
   2.  กระดาษ  :  ดินสอ 
   3.  ดิสเก็ต :  โปรแกรมเมอร๑ 
   4.  บทกลอน  :  กวี 
ตอบ  2.   
เหตุผล  ดินสอเป็นอุปกรณ๑สําหรับเขียน กระดาษเชํนเดียวกันกับชอล๑ เป็นอุปกรณ๑สําหรับการเขียนกระดาน
ดํา 
5.  ไฟฉาย : ลูกเสือ    ? : ? 
   1.  ตะเกียง  :  ทหาร 
   2.  ประภาคาร  :  เรือเดินทะเล 
   3.  เรดาร๑  :  เคร่ืองบิน 
   4.  ไต ๎ :  ชาวเขา 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ชาวเขาหรือชาวชนบท จะใช๎ไต๎จุดเป็นแสงสวํางนําทางสําหรับการสัญจรในเวลากลางคืน 
เชํนเดียวกับลูกเสือ (คน) จะใช๎ไฟฉายเป็นอุปกรณ๑สํองสวํางนําทางในเวลากลางคืน 
6.  ประทุน : เรือแจว    ? : ? 
   1.  หลังคา  :  เสา 
   2.  ใบไม๎  :  ต๎นไม๎ 
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   3.  รํม  :  คน 
   4.  โบสถ๑  :  พระภิกษุ 
ตอบ  3.   
เหตุผล  รํมใช๎สําหรับกันแดด หรือกันฝนเชํนเดียวกันกับประทุนใช๎สําหรับกันแดด หรือกันฝนในเรือ 
7.   แห  : ปลา    ? : ? 
   1.  เพนียด  :  ช๎าง   2.  สวิง  :  กุ๎ง 
   3.  โพงพาง  :  นก   4.  ลอบ  :  กระตําย 
ตอบ  2.   
เหตุผล  สวิงเป็นเครืองมือในการจับกุ๎ง (ใช๎วิธีช๎อนตัก) เชํนเดียวกันกับแห เป็นเคร่ืองมือในการจับปลา (ใช๎
วิธีเหวี่ยง) 
8.  เคร่ืองบิน : นก    ? : ? 
   1.  เรือดําน้ํา  :  ปลา 
   2.  เรือใบ  :  วําว 
   3.  บอลลูน  :  ลูกโป่ง 
   4.  จรวด  :  เคร่ืองรํอน 
ตอบ  1.   
เหตุผล  เรือดําน้ําเป็นยานพาหนะ ที่สามารถลอยน้ําและดําน้ําได๎เหมือนปลา เชํนเดียวกันกับเคร่ืองบินเป็น
ยานพาหนะที่สามารถบินอยูํบนท๎องฟ้าได๎เหมือนนก 
9.  ดอกไม๎ : แจกัน    ? : ? 
   1.  สตรีงาม  :  บุรุษ 
   2.  เกสร  :  ผีเสื้อ 
   3.  ขวดน้ํา  :  แก๎วน้ํา 
   4.  เทียนไข  :  เชิงเทียน 
ตอบ  4.   
เหตุผล  เชิงเทียนเป็นที่สําหรับตั้งเทียนไข แจกันเป็นที่สําหรับปักดอกไม๎ 
10.  ตํารวจ : ผู๎ร๎าย    ? : ? 
   1.  ครู  :  นักเรียน 
   2.  โรงสีข๎าว  :  ชาวนา 
   3.  โรงพยาบาล  :  แพทย๑ 
   4.  รัฐสภา  :  กฎหมาย 
ตอบ  1.   
เหตุผล  ครูมีหน๎าที่สอนนักเรียนเชํนเดียวกันกับตํารวจมีหน๎าที่จับผู๎ร๎าย 
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11.  สัดสํวน : ร๎อยละ    ? : ? 
   1.  หนํวยกิต  :  จํานวน 
   2.  สํวนประกอบ  :  เปอร๑เซ็นต๑ 
   3.  โคลง  :  กลอน 
   4.  มาตรา  :  สถิต ิ
ตอบ  3.   
เหตุผล  สัดสํวนมีความหมายเหมือนกับร๎อยละเชํนเดียวกับโคลงที่มีความหมายเหมือนกับกลอน 
12.  เกวียน : กรรไกร    ? : ? 
   1.  เลื่อย  :  สิ่ว 
   2.  เข็ม  :  ผ๎า 
   3.  หนังสือ  :  เทียนไข 
   4.  โค  :  คน 
ตอบ  3.   
เหตุผล  ลักษณะนามที่เหมือนกัน คือ เกวียนกับกรรไกร มีลักษณะนามเป็นเลํมและหนังสือกับ เทียนไข ก็มี
ลักษณะนามเป็นเลํม 
13.  ถุงเท๎า : รองเท๎า    ? : ? 
   1.  เข็มขัด  :  กระเป๋า 
   2.  ช๎อมส๎อม  :  ตะเกียบ 
   3.  แวํนตา  :  นาฬิกา 
   4.  ตุ๎มหู  :  แหวน 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เป็นของใช๎ประเภทเดียวกัน คือ ถุงเท๎า รองเท๎า ใช๎กับเท๎า และช๎อมส๎อมกับตะเกียบใช๎สําหรับทานอา
หา 
14.  ห๎องครัว : ห๎องนอน    ? : ? 
   1.  โรงอาหาร  :  ห๎องเรียน 
   2.  ห๎องอาหาร  :  โรงแรม 
   3.  ห๎องครัว  :  แมํบ๎าน 
   4.  โภชนาการ  :  การพักผํอน 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ห๎องครัวใช๎สําหรับการโภชนาการ ห๎องนอนใช๎สําหรับการพักผํอน 
15.  อําเภอ : หมูํบ๎าน    ? : ? 
   1.  จังหวัด  :  ตําบล 
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   2.  ปลัดอําเภอ  :  ผู๎ใหญํบ๎าน 
   3.  เมือง  :  เทศบาล 
   4.  นายอําเภอ  :  กํานัน 
ตอบ  1.   
เหตุผล  จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูํบ๎าน (เรียงตามลําดับจากใหญํไปหาเล็ก) อําเภอใหญํกวําหมูํบ๎าน 2 ระดับ 
และจังหวัดใหญํกวําตําบล 2 ระดับเชํนกัน 
16.  มั่นคง : ถาวร    ? : ? 
   1.  เข๎มแข็ง  :  อดทน 
   2.  รุกราน  :  คุมคาม 
   3.  แทรกแซง  :  ขัดข๎อง 
   4.  เคลื่อนย๎าย  :  ขัดข๎อง 
ตอบ  2.   
เหตุผล  มั่นคงมีความหมายเชํนเดียวกับถาวร เชํนเดียวกับรุกรานกับคุกคาม 
17.  ขลุํย : แคน    ? : ? 
   1.  ขิม  :  จะเข ๎
   2.  ปี่  :  กลอง 
   3.  ระนาด  :  โปงลาง 
   4.  อังกะลุง  :  ฆ๎องวง 
ตอบ  3.   
เหตุผล  ขลุํยกับแคนเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเป่า สํวนระนาดกับโปงลางเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี 
18.  12 นาฬิกา : 18 นาฬิกา    ? : ? 
   1.  กรกฎาคม  :  ธันวาคม 
   2.  เดือน  :  ปี 
   3.  ปีเถาะ  :  ปีระกา 
   4.  วันเสาร๑  :  วันอาทิตย๑ 
ตอบ  3.   
เหตุผล  12 นาฬิกา กับ 18 นาฬิกา หํางกัน 6 ชั่วโมง เชํนเดียวกับ ปีเถาะหํางจากปีระกา 6 ปี 
19.  ความผิดพลาด : ขาดประสบการณ๑    ? : ? 
   1.  ทักษะ  :  พลาดพลั้ง 
   2.  การฝึกฝน  :  การประหยัด 
   3.  ความสูญเสีย  :  ความสะเพรํา 
   4.  ความสําเร็จ  :  ชัยชนะ 
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ตอบ  3.   
เหตุผล  ความผิดพลาดเกิดจากการขาดประสบการณ๑ เชํนเดียวกับความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากความสะเพรํา 
20.  ถกเถียง : โต๎วาที    ? : ? 
   1.  ปรัชญา  :  จิตวิทยา 
   2.  ท๎าทาย  :  คูํตํอสู๎ 
   3.  ความรุนแรง  :  สันติภาพ 
   4.  การตํอสู๎  :  การแขํงขัน 
ตอบ  4.   
เหตุผล  การโต๎วาที เป็นการถกเถียงอยํางหนึ่ง สํวนการตํอสู๎ก็ถือเป็นการแขํงขันอยํางหนึ่งเชํนกัน 
21.  ..........อิฐ : วุํนวาย............. 
   1.  บูรพา  :  สงบ 
   2.  อุดร  :  โกลาหล 
   3.  จราจล  :  พายับ 
   4.  เงียบเหงา  :  อิสาน 
ตอบ  1.   
เหตุผล  ประจิมกับบูณพา เป็นทิศที่ตรงกันข๎าม เชํนเดียวกับวุํนวายตรงข๎ามกับสงบ 
22.  ..........อังกฤษ : บราซิล.......... 
   1.  ฝร่ังเศส  :  อินเดีย 
   2.  ไทย  :  ชิลี 
   3.  ฮํองกง  :  อาร๑เจนตินา 
   4.  ออสเตรเลีย  :  คูเวต 
ตอบ  3.   
เหตุผล  ฮํองกงกับอังกฤษเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ สํวนบราซิลกับอาร๑เจนตินาไมํมีลักษณะเป็นเกาะ 
23.  ..........เล็บ : ปอด.......... 
   1.  มือ  :  เท๎า 
   2.  กระดูก  :  กระเพาะอาหาร 
   3.  เส๎นผม  :  หัวใจ 
   4.  จมูก  :  ปาก 
ตอบ  3.   
เหตุผล  เส๎นผมกับเล็บเป็นอวัยวะที่ตัดทิ้งได๎โดยไมํเกิดอันตราย สํวนปอดและหัวใจเป็นอวัยวะที่ไมํสามารถ
ตัดทิ้งได๎ 
24.  .............มะระ : ลําไย............ 
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   1.  ลิ้นจี ่ :  ส๎ม 
   2.  ลูกพลับ  :  บอระเพ็ด 
   3.  มังคุด  :  มะยม 
   4.  มะดัน  :  มะขวิด 
ตอบ  2.   
เหตุผล  ลูกพลับจะมีรสหวาน มะระจะมีรสขม เชํนเดียวกับลําไยจะมีรสหวาน สํวนบอระเพ็ดจะมีรสข 
25.  ...............สะพาน  : ภูเขา............ 
   1.  แมํน้ํา  :  ทุํงนา 
   2.  เกาะ  :  ท๎องฟ้า 
   3.  มนุษย๑  :  ธรรมชาติ 
   4.  ต๎นประดูํ  :  ทะเล 
ตอบ  1.   
เหตุผล  แมํน้ําจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ สํวนสะพานเป็นสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น เชํนเดียวกับภูเขาที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ และทุํงนาจะเป็นสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 
26.  ...........กรัม : นิ้ว........... 
   1.  น้ําหนัก  :  ความยาว 
   2.  เมตร  :  ปอนด๑ 
   3.  วา  :  ฟุต 
   4.  เซนติเมตร  :  ลิตร 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เมตรเป็นมาตรวัดความยาว สํวนกรัมเป็นมาตรวัดน้ําหนัก เชํนเดียวกับ นิ้วเป็นมาตรวัดความยาว 
และปอนด๑เป็นมาตรวัดน้ําหนัก 
27.  ..........วันทา  : หก.............. 
   1.  ห๎า  :  กางเขน 
   2.  แปด  :  สงบ 
   3.  สาม  :  สนิท 
   4.  เจ็ด  :  นาฬิกา 
ตอบ  1.   
เหตุผล  วันทา มีตัวอักษร 5 ตัว สํวนกางเขน มีตัวอักษรอยูํ 6 ตัว 
28.  ..........เดียวดาย : โทน......... 
   1.  เงียบเหงา  :  คู ํ
   2.  สหาย  :  สงบ 
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   3.  ลําพัง  :  หนึ่ง 
   4.  ว๎าเหวํ  :  คนเดียว 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ว๎าเหวํ มีความหมายเหมือนกับเดียวดาย และโทน มีความหมายเชํนเดียวกับคนเดียว 
29.  .............ยักษ๑ : อวน.......... 
   1.  ภิกษุ  :  ปลา 
   2.  แห  :  ฤาษี 
   3.  เหาะ  :  ลาภ 
   4.  ถ้ํา  :  ทะเล 
ตอบ  2.   
เหตุผล  แห กับอวนเป็นอุปกรณ๑ในการจับสัตว๑น้ํา สํวนยักษ๑กับฤาษี เป็นตัวละครในวรรณคดีไทย 
30.  พระธรรม : อักษรกลาง    ? : ? 
   1.  สมาธ ิ :  โกรธ 
   2.  กาย  :  วาจา 
   3.  โลภ  :  หลง 
   4.  พระพุทธ  :  อักษรต่ํา 
ตอบ  4.   
เหตุผล  พระธรรมและพระพุทธ เป็นพระรัตนตรัย ในพุทธศาสนาซึ่งมี 3 ประเภท สํวนอักษรกลางกับอักษรต่ําเป็น
อักษรในภาษาไทย ซึ่งมีอยูํ 3 ประเภทเชํนเดียวกัน 
31.  บาท : เยน    ? : ? 
   1.  ดอลลําร๑  :  มาร๑ค 
   2.  ปอนด๑  :  ฟรังส๑ 
   3.  เชน  :  เพนนี 
   4.  ลีร๑  :  หยวน 
ตอบ  2.   
เหตุผล  บาทกับเยนเป็นสกุลเงินของประเทศในทวีปเอเชีย สํวนปอนด๑กับฟรังส๑เป็นสกุลเงินในประเทศยุโรป 
32.  ห๎า : อาหาร  ? : ? 
   1.  หก  :  เวลา 
   2.  เจ็ด  :  ชาวนา 
   3.  แปด  :  จรรยา 
   4.  สี่  :  อาทร 
ตอบ  4.   



50 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

เหตุผล  อาหารมีอักษร 5 ตัว สํวนอาทรมีอักษร 4 ตัว 
33.  ชํางไม๎ : ค๎อน    ? : ? 
   1.  นักแตํงเพลง  :  นักร๎อง 
   2.  ปากกา  :  นักประพันธ๑ 
   3.  พยาบาล  :  หมอ 
   4.  จิตรกร  :  พูํกัน 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ค๎อนเป็นอุปกรณ๑ในการทํางานของชํางไม๎ พูํกันเป็นอุปกรณ๑ในการทํางานของจิตรกร 
34.  เคร่ืองคิดเลข : ลูกคิด    ? : ? 
   1.  ดวงอาทิตย๑  :  นาฬิกา 
   2.  ถุงพลาสติก  :  ใบตอง 
   3.  ปุ๋ยคอก  :  ปุ๋ยเคม ี
   4.   ฝ้าย  :  ด๎าย 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เคร่ืองคิดเลยกับลูกคิดใช๎ประโยชน๑ในการคํานวณเหมือนกัน โดยเคร่ืองคิดเลขจะเป็นของที่นิยมใช๎ในยุค
ปัจจุบัน เชํนเดียวกับถุงพลาสติกและใบตองที่ใช๎ใสํอาหารโดยถุงพลาสติกเป็นของที่นิยมใช๎ในปัจจุบัน 
35.  หมอ : เชื้อโรค    ? : ? 
   1.  นักจิตวิทยา  :  คนไข๎ 
   2.  ครู  :  นักเรียน 
   3.  ทนาความ  :  กฎหมาย 
   4.  ตํารวจ  :  มิจฉาชีพ 
ตอบ  4.   
เหตุผล  หมอกับตํารวจเป็นมนุษย๑ สํวนเชื้อโรถกับมิจฉาชีพมีลักษณะเป็นสิ่งไมํดีเชํนเดียวกัน 
36.  โรงแรม : นักทํองเที่ยว    ? : ? 
   1.  พระ  :  วัด 
   2.  โรงเรียน  :  ครู 
   3.  คํายพักแรม  :  ลูกเสือ 
   4.  สระวํายน้ํา  :  นักวํายน้ํา 
ตอบ  3.   
เหตุผล  นักทํองเที่ยวพักในโรงแรม สํวนลูกเสือจะพักในคําพักแรม 
37.  เขื่อน : นํ้า    ? : ? 
   1.  คลอง  :  ฝาย 
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   2.  ประตู  :  บ๎าน 
   3.  โทรศัพท๑  :  คลื่นเสียง 
   4.   สวิชต๑ :  ไฟฟ้า 
ตอบ  4.   
เหตุผล  เขือ่นใช๎กักเก็บน้ํา สวัชต๑ใช๎เปิด ปิด ไฟฟ้า 
38.  แกรนิต : หิน    ? : ? 
   1.  ปลาดุก  :  น้ําจืด 
   2.  แคลเซียม  :  ธาต ุ
   3.  เรือ  :  ทะเล 
   4.  ผงชูรส  :  เกลือแรํ 
ตอบ  2.   
เหตุผล  แกรนิตเป็นชื่อประเภทของหิน สํวนแคลเซียมเป็นชื่อประเภทของธาตุ 
 
39.  มอเตอร๑ไซด๑ :  รถยนต๑    ? : ? 
   1.  คน  :  ควาย 
   2.  จักรยาน  :  สามล๎อ 
   3.  เป็ด  :  ไกํ 
   4.  รถเข็น  :  รถบรรทุก 
ตอบ  2.   
เหตุผล  มอเตอร๑ไซด๑กับรถยนต๑เป็นพาหนะที่ใช๎เคร่ืองยนต๑ สํวนจักรยานกับสามล๎อเป็นพาหนะที่ไมํใช๎เคร่ืองยนต๑ 
40.  พระสงฆ๑ : ชี    ? : ? 
   1.  บัว  :  กุหลาบ 
   2.  เบญจมาศ  :  มะล ิ
   3.  น๎า  :  อา 
   4.  พี่  :  น๎อง 
ตอบ  2.   
เหตุผล  พระสงฆ๑กับชี เป็นบุคคลในพุทธศาสนา โดยพระสงฆ๑หํมผ๎าเหลืองสํวนแมํชีนุํงผ๎าสีขาว เชํนเดียวกับเบญจมาศ
เป็นดอกไม๎ที่มีสีเหลือง และมะลิเป็นดอกไม๎ที่มีสีขาว 
41.  ทางม๎าลาย : สะพานลอย    ? : ? 
   1.  ถนน  :  ทางดํวน 
   2.  ทางเท๎า  :  สี่แยก 
   3.  อุโมงค๑  :  ซอย 
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   4.  ที่จอดรถ  :  อาคาร 
ตอบ  1.   
เหตุผล  ทางม๎าลายกับสะพานลอยใช๎ข๎ามถนน โดยทางม๎าลายอยูํติดพื้น แตํสะพานลอยไมํอยูํติดพื้นเชํนเดียวกับถนน 
และทางดํวน ซึ่งใช๎เดินทาง โดยถนนอยูํติดพื้น แตํทางดํวนไมํอยูํติดพื้น 
42.  กวาง : ควาย    ? : ? 
   1.  สิงโต  :  แมว   2.  สุนัข  :  เสือ 
   3.  แรด  :  หมี    4.  ไกํ  :  เป็ด 
ตอบ  1.   
เหตุผล  กวางเป็นสัตว๑ป่า ความเป็นสัตว๑เลี้ยง เชํนเดียวกับสิงโตเป็นสัตว๑ป่า สํวนแมวเป็นสัตว๑เลี้ยง 
 
43.  ไขํขาว : ไขํแดง     ? : ? 
   1.  กรอบรูป  :  ภาพถําย 
   2.  มะมํวง  :  เมล็ด 
   3.  แก๎วน้ํา  :   สุรา 
   4.  บ๎าน  :  ห๎องนอน 
ตอบ  2.   
เหตุผล  ไขํขาวจะหํอหุ๎มไขํแดง โดยเป็นลักษณะของธรรมชาติ เชํนเดียวกับมะมํวงและเมล็ด 
44.  ตะเกียบ : แขน    ? : ? 
   1.  ปากกา  :  นิ้ว 
   2.  ตา  :  จมูก 
   3.  หู  :  ตา 
   4.  ช๎อน  :  มือ 
ตอบ  3.   
เหตุผล  ตะเกียบกับแขนมีลัษณะเป็นคูํ เชํนเดียวกับหูและตา ซึ่งมีลักษณะเป็นคูํเหมือนกัน 
45.  รัฐศาสตร๑ : อักษรศาสตร๑    ? : ? 
   1.  ครุศาสตร๑  :  วิศวกรรมศาสตร๑ 
   2.  แพทย๑ศาสตร๑  :  เภสัชศาสตร๑ 
   3.  วิทยาศาสตร๑  :  นิติศาสตร๑ 
   4.  สถาปัตยกรรมศาสตร๑  :  วารสารศาสตร๑ 
ตอบ  2.   
เหตุผล  รัฐศาสตร๑และอักษรศาสตร๑เป็นสาขาวิชาทางสังคมศาสตร๑ สํวนแพทย๑ศาสตร๑และเภสัชศาสตร๑เป็นสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร๑ 
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46.  เถาะ : ระกา    ? : ? 
   1.  กระตําย  :  แมว 
   2.  เมษายน  :  ตุลาคม 
   3.  ไกํ  :  กระตําย 
   4.  มีนาคม  :  ธันวาคม 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เถาะกับระกาเป็นปีนักษัตร ที่หํางกัน 6 ปี เชํนเดียวกับเมษายนจะหํางจากเดือนตุลาคม 6 เดือน 
47.  โลก  : พระจันทร๑    ? : ? 
   1.  นาย  :  บําว 
   2.  ดาวเสาร๑  :  ดาวพฤหัสบดี 
   3.  ไพรํ  :  ทาส 
   4.  ดาวศุกร๑  :  ดาวพุธ 
ตอบ  1.   
เหตุผล  พระจันทร๑เป็นบริวารของโลก บําวเป็นบริวารของนาย 
48.  ขวดนม :  ผ๎าอ๎อม    ? : ? 
   1.  มุ๎ง  :  เสื้อเชิ้ต 
   2.  นาฬิกา  :  ยางลบ 
   3.  กรรไกร  :  ผ๎าถุง 
   4.  สําล ี  :  เปล 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ขวดนม ผ๎าอ๎อม สําลี และเปล เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎สําหรับทารก 
49.  นมสด : กระสอบ    ? : ? 
   1.  เนย  :  นม 
   2.  แก๎วน้ํา  :  กระป๋อง 
   3.  ขี้ผึ้ง  :  สมุด 
   4.  ไขมัน  :  กระดาษ 
ตอบ  4.   
เหตุผล  นมสดและไขมันเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ยังไมํได๎แปรรูป สํวนกระสอบและกระดาษเป็นผลิตภัณฑ๑ที่แปรรูปแล๎ว 
50.  ภูเขา : ถนน    ? : ? 
   1.  ท๎องฟ้า  :  เมฆ 
   2.  สะพาน  :   แมํน้ํา 
   3.  ทะเล  :  หาดทราย 
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   4.  เพดาน  :  สนามฟุตบอล 
ตอบ  2.   
เหตุผล  ภูเขามีลักษณะเป็นแนวต้ังเชํนเดียวกับสะพาน สํวนถนนกับแมํน้ํามีลักษณะเป็นแนวราบ 
 
51.  เกาะ :  ทะเล    ? : ? 
   1.  หาดทราย  :  ชายฝั่ง 
   2.  ภูเขา  :  มหาสมุทร 
   3.  ชายฝั่ง  :  อําว 
   4.  ทราย  :  ทะเลทราย 
ตอบ  4.   
เหตุผล  เกาะเป็นสํวนหน่ึงของทะเล ทรายเป็นสํวนหน่ึงของทะเลทราย 
52.  ไทย : สิงคโปร๑    ? : ? 
   1.  ออสเตรเลีย  :  นิวซีแลนด๑ 
   2.  ฝร่ังเศส  :  อังกฤษ 
   3.  สหรัฐอเมริกา  :  เม็กซิโก 
   4.  จีน  :  เนเธอร๑แลนด๑ 
ตอบ  2.   
เหตุผล  ไทยกับฝร่ังเศสเป็นประเทศที่ไมํเป็นเกาะ สํวนสิงคโปร๑กับอังกฤษเป็นเกาะ 
53.  ทหาร : กองทัพ    ? : ? 
   1.  ปลา  :  แมํน้ํา 
   2.  คน  :  สโมสร 
   3.  คน  :  ครอบครัว 
   4.  ตํารวจ  :  โรงพัก 
ตอบ  3.   
เหตุผล  ทหารเป็นสํวนหนึ่งของกองทัพ และกองทัพไมํเป็นสถานที่ เชํนเดียวกับคนก็เป็นสํวนหนึ่งของครอบครัว และ
ครอบครัวก็ไมํเป็นสถานที่เชํนเดียวกัน 
54.  เทียน : ด๎าย    ? : ? 
   1.  วงกลม  :  จุดศูนย๑กลาง 
   2.  ล๎อ  :  เพลา 
   3.  ดินสอ  :  กราไฟท๑ 
   4.  ปากกา  :  หมึก 
ตอบ  3.   
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เหตุผล  ด๎ายเป็นไส๎ของเทียน สํวนกราไฟท๑เป็นไส๎ของดินสอ 
55.  น้ํา : ออกซิเจน    ? : ? 
   1.  โปรตีน  :  กรดอะมิโน 
   2.  ดิน  :  ปุ๋ย 
   3.  รถยนต๑  :  ยาง 
   4.  มนุษย๑  :  สมอง 
ตอบ  1.   
เหตุผล  ออกซิเจนเป็นองค๑ประกอบของน้ํา กรดอะมิโนเป็นองค๑ประกอบของโปรตีน 
56.  หมากรุก : ฟุตบอล    ? : ? 
   1.  มวย  :  บาสเกตบอล 
   2.  สกา  :  รักบี้ 
   3.  ยกน้ําหนัก  :  ฟันดาบ 
   4.  วํายน้ํา  :  กอล๑ฟ 
ตอบ  2.   
เหตุผล  หมากรุกและสกาเป็นกีฬาประเภทเดี่ยว สํวนฟุตบอลกับรักบี้เป็นกีฬาประเภททีม 
57.  แปรงสีฟัน : สบูํ    ? : ? 
   1.   รองเท๎า :  ค๎อน 
   2.   กระทะ  :  ช๎อน 
   3.  เสื้อผ๎า  :  ไขควง 
   4.  ยาสีฟัน  :  ยาขัดรองเท๎า 
ตอบ  4.   
เหตุผล  เป็นเรื่องของลักษณะการใช๎ คือ แปรงสีฟันกับยาสีฟันจะใช๎เฉพาะในชํองปาก สํวนสบูํจะใช๎ทั่วทั้งกาย
ภายนอก ยาขัดรองเท๎าก็ใช๎ทําความสะอาดรองเท๎าภายนอกทั้งหมด 
58.  ครู :  ตํารา    ? : ? 
   1.  ชาวนา  :  ที่นา 
   2.  หมอ  :  ยา 
   3.  ทนาย  :  ศาล 
   4.  พระ  :  เทศนา 
ตอบ  2.   
เหตุผล  ตําราเป็นอุปกรณ๑การสอนของครู ยาเป็นอุปกรณ๑การรักษาของหมอ 
59.  ภาพยนตร๑ :  ผู๎กํากับการแสดง    ? : ? 
   1.  ละคร  :  ผู๎อํานวยการสร๎าง 
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   2.  โทรทัศน๑  :  ผู๎อํานวยการสถานี 
   3.  นิตยสาร  :  ผู๎อํานวยการ 
   4.  หนังสือพิมพ๑  :  บรรณาธิการ 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ผู๎กํากับการแสดงควบคุมภาพยนตร๑ทั้งเร่ือง บรรณาธิการควบคุมหนังสือทั้งเลํม 
60.  นิโรธ : สมุทัย    ? : ? 
   1.  ทําชั่ว  :  พูดปด 
   2.  ฆําสัตว๑  :  ผิดลูกผิดเมีย 
   3.  ศีล  :  ดื่มสุรา 
   4.  ทําบุญ  :  ทําทาน 
ตอบ  2.   
เหตุผล  นิโรธและสมุทัย อยูํในอริยสัจ 4 สํวนฆําสัตว๑กับผิดลูกผิดเมียอยูํในศีล 5 
61.  หลอดภาพ  : เสาอากาศ    ? : ? 
   1.  เคร่ืองมือ  :  การกํอสร๎าง 
   2.  ไวโอลีน  :  เคร่ืองดนตรี 
   3.  กาแฟ  :  เคร่ืองดื่ม 
   4.   เหงือกปลา :  ครีบปลา 
ตอบ  4.   
เหตุผล  หลอดภาพกับเสาอากาศเป็นสํวนประกอบของโทรทัศน๑ เหงือกปลากับครบีปลาเป็นสํวนประกอบของตัวปลา 
62.  หน๎าตําง : เพดาน    ? : ? 
   1.  ปลํองไฟ  :  ดาดฟ้า 
   2.  ประตูฟุตบอล  :  สนาม 
   3.  มุ๎งลวด  :  เหล็กดัด 
   4.  ห๎องน้ํา  :  ห๎องครัว 
ตอบ  2.   
เหตุผล  หน๎าตํางกับประตูฟุตบอลมีลักษณะเป็นแนวตั้ง เพดานกับสนามมีลักษณะเป็นแนวราบ 
63.  บะหมี่ : ข๎าวผัด    ? : ? 
   1.  ลูกชิ้น  :  ไขํดาว 
   2.  ข๎าวต๎ม  :  ข๎าวสวย 
   3.  อาหารวําง  :  อาหารหนัก 
   4.  อาหารชาวจีน  :  อาหารชาวตะวันตก 
ตอบ  4.   
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เหตุผล  บะหมี่เป็นอาหารชาวจีน สํวนข๎าวผัดเป็นอาหารชาวตะวันตก 
64.  สัจจะ : ความเชื่อถือ    ? : ? 
   1.  เมตตา  :  ความอบอํุน 
   2.  เสียสละ  :  การพัฒนา 
   3.  กล๎าหาย  :  ความเคารพ 
   4.  ยุติธรรม  :  ความเลื่อมใส 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ความนําเชื่อถือเป็นผลที่ตามมาของสัจจะ ความเลื่อมใสเป็นผลที่ตามมาของความยุติธรรม 
65.  หิน : ดิน    ? : ? 
   1.   น้ําแข็ง :  น้ํา 
   2.  ดักแด๎  :  ไหม 
   3.  ลูกอ๏อด  :  กบ 
   4.  ซากสัตว๑  :  ปุ๋ย 
ตอบ  4.   
เหตุผล  หินเกิดจากการสะสมของดินเป็นเวลานาน (เป็นสิ่งไมํมีชีวิต) ปุ๋ยเกิดจากซากสัตว๑ที่สะสมเป็นเวลานาน 
66.  คน : อาหาร    ? : ? 
   1.  ข๎าว  :  หม๎อ 
   2.  ครู  :  เงิน 
   3.  ไม๎  :  ราก 
   4.  พืช  :  ปุ๋ย 
ตอบ  3.   
เหตุผล  นกต๎องอาศัยรังเป็นที่พักอาศัย รังเป็นเสมือนบ๎าน คนจึงคูํกับบ๎านจะถูกที่สุด  
 
67.  มาก : หลาย     ใหญํ  : ? 
   1.   โต 
   2.   ยักษ๑ 
   3.    ขนาด 
   4.    ไกล 
ตอบ  1.   
เหตุผล  มาก หลาย มีความสมัพันธ๑แบบความหมายเหมือนกัน ดังนั้น ใหญํ มีความหมายเหมือนกับ โ 
68.  สูง : ตํ่า     ขาว : ? 
   1.  ดํา 
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   2.  จาง 
   3.  ส ี
   4.  เขียว 
ตอบ  1.   
เหตุผล  สูง ต่ํา มีความสัมพันธ๑แบบตรงข๎ามกัน ดังนั้น ขาว ต๎องตรงข๎ามกับดํา 
69.   วิ่งเร็ว  : เหนื่อย    กินมาก  : ? 
   1.  งํวง 
   2.  อ่ิม 
   3.  อ๎วน 
   4.  เรอ 
ตอบ  2.   
เหตุผล  วิ่งเร็ว ผลที่ตามมาคือจะทําให๎เหนื่อย เป็นเหตุเป็นผลกัน ดังน้ัน กินมาก ก็จะทําให๎อ่ิม เป็นคําตอบที่สัมพันธ๑กัน
มากที่สุด 
70.  เบ็ด : ตกปลา    หนังสือ : ? 
   1.  ขาย 
   2.  เรียน 
   3.  เขียน 
   4.  อําน 
ตอบ  4.   
เหตุผล  เบ็ด เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎สําหรับตกปลา ดังนั้น หนังสือจึงมีไว๎สําหรับอําน  
71.  วัยเด็ก : วัยรํุน    ? : ? 
   1.  เกิด  :  ตาย 
   2.  เปิด  :  ผาน 
   3.  ตูม  :  บาน 
   4.  ช๎า  :  เร็ว 
ตอบ  3.   
เหตุผล  วันเด็ก นําไปสูํวัยรุํน เป็นความหมายที่ตํอเนื่อง เป็นระบบ ตรงกับความสัมพันธ๑ 
72.  จันทร๑ : พุธ     มกราคม : ? 
   1.  กุมภาพันธ๑ 
   2.  มีนาคม 
   3.  พฤษภาคม 
   4.  เดือน 
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ตอบ  2.   
เหตุผล  จันทร๑เว๎นไป 1 วันก็จะเป็นวันพุธ แล๎วเดือนมกราคมเว๎นไป 1 เดือนก็จะเป็นเดือนมีนาคม 
73.  โต๏ะ : ตัว    ช๎าง : ? 
   1.  ต๎น 
   2.  พลาย 
   3.  ตน 
   4.  เชือก 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ลักษณะนามของโต๏ะ คือ ตัว ลักษณะนามของช๎างที่ถูกต๎อง คือ เชือก 
74.  เดิน : กริยา    ? : ? 
   1.  กิน  :  ข๎าว 
   2.  เดิน  :  เท๎า 
   3.  เป็ด  :  นาม 
   4.  แซง  :  อันตราย 
ตอบ  3.   
เหตุผล  เดิน เป็นคํากริยา คูํความสัมพันธ๑ข๎างหน๎าเป็นการบอกชนิดของคํา ดังนั้น คูํความสัมพันธ๑หลังต๎องมีลักษณะ
เหมือนกัน 
75.  แหวน : น้ิว    คอ : ? 
   1.  ผ๎า 
   2.  สร๎อย 
   3.  เชือก 
   4.  เคร่ืองราง 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เป็นคูํความสัมพันธ๑กัน โดยที่แหวนเป็นเคร่ืองประดับสําหรับสวมนิ้ว ดังนั้นสร๎อยจึงเป็นเคร่ืองประดับสําหรับ
คอ 
76.  ฟุตบอล : เตะ    ลูกขนไกํ : ? 
   1.  มือ 
   2.  ตี 
   3.  โยน 
   4.  แร็คเก็ท 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เป็นการจับคูํของสิ่งของเพื่อทํากริยาตํอกัน ฟุตบอลเตะ (เป็นกริยา) ลูกขนไกํตี (เป็นกริยา) 
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77.  นาง : งาน    ? : ? 
   1.  กด  :  ดัน 
   2.  สาว  :  งาม 
   3.  ดัน  :  นัด 
   4.  ยก  :  ยอ 
ตอบ  3.   
เหตุผล  นาง งาม เป็ฯการสลับตําแหนํงของอักษรและพยัญชนะ ดังนั้นคูํความสัมพันธ๑ หลังต๎องสลับตําแหนํงของ
อักษรและพยัญชนะด๎วย 
78.  ถี่ : หําง    ละเอียด : ? 
   1.  หยาบ   2.  ขรุขระ 
   3.  กระด๎าง   4.  อํอนไหว 
ตอบ  1.   
เหตุผล  คูํความสัมพันธ๑ เป็นการเปรียบเทียบคําที่มีความหมายตรงข๎ามกัน ดังนั้นละเอียดจึงตรงข๎ามกับหยาบ 
 
79.  เกยูร : สายสร๎อย    ดุษฎี : ? 
   1.  ยอม 
   2.  เพื่อน 
   3.  ยอดเยี่ยม 
   4.  ยินด ี
ตอบ  4.   
เหตุผล  คูํความสัมพันธ๑แรกเป็นการบอกความหมายของคําศัพท๑ คูํความสัมพันธ๑หลังต๎องพิจารณาความสัมพันธ๑ให๎
เหมือนคูํแรก 
80.  ยํอ : ขยาย    สรุป : ? 
   1.  บรรยาย 
   2.  กําหนด 
   3.  ชี้แจง 
   4.  กฎเกณฑ๑ 
ตอบ  1.   
เหตุผล  เป็นความสัมพันธ๑แบบสํวนยํอยไปหาสํวนที่กว๎างกวํา ดังนั้นสรุปเป็นสํวนยํอยไปหาสํวนที่กว๎างวําคือ บรรยา 
81.  จมูก : กลิ่น    ลิ้น : ? 
   1.  ฟัน 
   2.  กลืน 
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   3.  เลีย 
   4.  รส 
ตอบ  4.   
เหตุผล  จมูก ใช๎รับกลิ่น ลิ้นจึงต๎องใช๎รับรส 
82.  เสือ : ป่า    ? : ? 
   1.  พี่  :  น๎อง   2.  รถ  :  ถนน 
   3.  ปลา  :  น้ํา   4.  หญ๎า  :  ดิน 
ตอบ  3.   
เหตุผล  เสือ เป็นสัตว๑ที่อาศัยอยูํในป่า พิจารณาคูํความสัมพันธ๑หลัง จะได๎ปลาอาศัยอยูํในน้ํา 
 
83.  ? : เล็ก    หน๎า : ? 
   1.  ใหญํ  :  หัว 
   2.  ใหญํ  :  หลัง 
   3.   ตัว  :  ด๎าน 
   4.   รูป  :  บาน 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เป็นความสัมพันธ๑แบบตรงข๎ามกัน คือ ใหญํตรงข๎ามกับเล็ก หน๎าตรงข๎ามกับหลัง 
84.  วิทยุ : โทรทัศน๑    เสียง : ? 
   1.  ผู๎ชม 
   2.  เคร่ืองสํง 
   3.  ละคร 
   4.  ภาพ 
ตอบ  4.   
เหตุผล  วิทยุให๎เสียง ดังนั้นโทรทัศน๑ต๎องสัมพันธ๑กับภาพ 
85.  ความผิดพลาด : ขาดประสบการณ๑    ? : ? 
   1.  ทักษะ  :  พลาดพลั้ง 
   2.  การฝึกฝน  :  ประหยัด 
   3.  ความสําเร็จ  :  ชัยชนะ 
   4.  ความสูญเสีย  :  ความสะเพรํา 
ตอบ  4.   
เหตุผล  การขาดประสบการณ๑ ทําให๎เราเกิดความผิดพลาด ดังนั้น ความสะเพรําจะนํามาซึ่งความสูญเสีย 
86.  ช๎าง : มด    ? : ? 
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   1.  กวาง  :  เสือ 
   2.  หม ี :  ผ้ึง 
   3.  ราชสีห๑  :  หนู 
   4.  หมาป่า  :  ลูกแกะ 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เป็นความสัมพันธ๑ของขนาดใหญํ เล็ก 
 
87.  แวํน : ตา    ? : ? 
   1.  หวี  :  ผม 
   2.  กําไร  :  แขน 
   3.  แหวน  :  มือ 
   4.  หมวก  :  ผม 
ตอบ  1.   
เหตุผล  เป็นลักษณะการใช๎เคร่ืองใช๎ให๎เหมาะสม แวํนไว๎ใสํตา หวีมีไว๎หวีผม 
88.  น้ํา : ออกซิเจน    ? : ? 
   1.  ดิน  :  ปุ๋ย 
   2.  โปรตีน  :  กรดอะมิโน 
   3.  รถยนต๑  :  ยาง 
   4.  มนุษย๑  :  สมอง 
ตอบ  2.   
เหตุผล  น้ําให๎ออกซิเจน ดังนั้น คําตอบที่สัมพันธ๑กันคือ โปรตีน ให๎กรดอะมิโน 
89.  ครู : ตํารา    ? : ? 
   1.  ชาวนา  :  ที่นา 
   2.  หมอ  :  ยา 
   3.  ทนาย  :  ศาล 
   4.  พระ  :  เทศนา 
ตอบ  2.   
เหตุผล  ครู มีตําราเป็นเคร่ืองมือถํายทอดความร๎ู ดังนั้น หมอต๎องมียาเป็นเคร่ืองมือในการรักษาผู๎ป่วย 
90.  มั่นคง : ถาวร    ? : ? 
   1.  เข๎มแข็ง  :  อดทน 
   2.  รุกราน  :  คุกคาม 
   3.  แทรกแซง  :  ขัดข๎อง 
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   4.  เคลื่อนย๎าย  :  ขัดข๎อง 
ตอบ  2.   
เหตุผล  ลักษณะของความหมายที่เหมือนกัน หรือใกล๎เคียงกัน มั่นคง ความหมายคล๎ายกับถาวร รุกราน ความหมาย
คล๎ายกับ คุกคาม 
91.  ขลุํย : แคน    ? : ? 
   1.  ขิม  :  ระนาด 
   2.  ปี่  :  กลอง 
   3.  ระนาด  :  โปงลาง 
   4.  อังกะลุง  :  ฆ๎องวง 
ตอบ  3.   
เหตุผล  ขลุํย แคน เป็นเคร่ืองดนตรีสําหรับเป่าเหมือนกัน ระนาด โปงลาง เป็นเคร่ืองดนตรีสําหรับตีเหมือนกัน 
92.  นครราชสีมา : นครศรีธรรมราช    ? : ? 
   1.  นครสวรรค๑  :  นครปฐม 
   2.  อุบลราชธานี  :  อุดรธานี 
   3.  สุรินทร๑  :  สุราษฎร๑ธานี 
   4.  สกลนคร  :  ชุมพร 
ตอบ  3.   
เหตุผล  จังหวัดหนึ่งในภาคอีกสาน และจังหวัดหนึ่งในภาคใต๎  
93.  ม๎า : ลํอ    ? : ? 
   1.  สมุด  :  ปากกา 
   2.  ช๎าง  :  ลา 
   3.  ส๎มโอ  :  ทุเรียน 
   4.  แดง  :  ส๎ม 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ลํอ เป็นสัตว๑ที่เกิดจากการผสมระหวํางม๎า กับลา ดังนั้น ส๎มก็เป็นสีที่เกิดจากการผสมของแมํสีคือ แดงและ
เหลือง 
94.  น้ําตาล : ขัณฑสกร    ? : ? 
   1.  เนย  :  มาการีน 
   2.  อ๎อย  :  น้ําตาล 
   3.  เคร่ืองเทศ  :  พริกไทย 
   4.  ลูกกวาด  :  ขนมเค๎ก 
ตอบ  1.   
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เหตุผล  สิ่งแรกเป็นผลิตภัณฑ๑ธรรมชาติ สิ่งที่สองมาจากการสังเคราะห๑ 
95.  ก : อ     ชวด : ? 
   1.  จอ   
   2.  ฉลู 
   3.  กุน 
   4.  มะเมีย 
ตอบ  1.   
เหตุผล  สิ่งแรกกับสิ่งกํอนสุดท๎าย 
96.  น้ํา : ก๏อกน้ํา    ? : ? 
   1.  แข็ง  :  เหลว 
   2.  น้ํามัน  :  ปัมพ๑ 
   3.  ครัว  :  อํางล๎างจาน 
   4.  ประปา  :  ชําง 
ตอบ  2.   
เหตุผล  น้ํามาจากก๏อก ขณะที่น้ํามันมาจากปัมพ๑ 
97.  เรือ : สมอ    รถยนต๑ : ? 
   1.  เบรคมือ 
   2.  เบรค 
   3.  พวงมาลัย 
   4.  เกียร๑ 
ตอบ  1.   
เหตุผล  สิ่งที่ใช๎ในการให๎เรือและรถยนต๑ หยุดนิ่งอยูํกับที่ 
98.  ต๎นไม๎ : ป่า    ? : ? 
   1.  ดอกไม๎  :  ทุํงกว๎าง 
   2.  หญ๎า  :  สนามหญ๎า 
   3.  กบ  :  บํอนํ้า 
   4.  คน  :  ป้ายรถเมล๑ 
ตอบ  2.   
เหตุผล  หญ๎าเป็นสํวนหนึ่งที่สําคัญของสนามหญ๎า 
 
99.  แกรนิต  : หิน    ? : ? 
   1.  โปรตีน  :  เน้ือสัตว๑ 
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   2.  สุนัข  :  สัตว๑เลี้ยง 
   3.  ฮีเลี่ยม  :  ก๏าซ 
   4.  แคลเซียม  :  วิตามิน 
ตอบ  3.   
เหตุผล  แกรนิต เป็นหินชนิดหนึ่ง ดังน้ันฮีเลี่ยมก็เป็นก๏าซชนิดหน่ึง 
100.  กระติก : ขวดน้ํา    ? : ? 
   1.  วิสกี้  :  นม 
   2.  เหล็ก  :  แก๎ว 
   3.  ควอต  :  ลิตร 
   4.  หนังสือ  :  เอกสารโรเนียว 
ตอบ  4.   
เหตุผล  คูํแรกเป็นภาชนะทั้งคูํแตํแตกตํางในคุณภาพ คูํหลังเป็นสิ่งพิมพ๑ทั้งคูํที่แตกตํางในคุณภาพ 
101.  เรือ : ประทุน    ? : ? 
   1.  ต๎นไม๎  :  ใบ 
   2.  ปากกา  :  ปลอก 
   3.  คน  :  รํม 
   4.  หลังคา  :  บ๎าน 
ตอบ  3.   
เหตุผล  เรือ สํวนที่ป้องกันแดด คือประทุน 
102.  เข็ม : ด๎าย    ? : ? 
   1.  วําว  :  เชือก 
   2.  สมอ  :  โซํ 
   3.  เบ็ด  :  เอ็น 
   4.  ฉมวก  :  เชือก 
ตอบ  4.   
เหตุผล  ของที่ใช๎คูํกัน โดยสิ่งแรกมีรูปรํางเป็นเส๎นตรง สิ่งหลังมีลักษณะเป็นเส๎น 
 
103.  ทราย : แก๎ว    ดินเหนียว : ? 
   1.  คันดิน 
   2.  อิฐ 
   3.   หิน 
   4.  โคลน 
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ตอบ  2.   
เหตุผล  ผลที่ได๎จากการนําดินเหนียว ไปผํานกรรมวิธีผลิต 
104.  มะมํวง : ตะกร๎อ    ? : ? 
   1.  หนู  :  กับดัก 
   2.  มะไฟ  :  ตะกร๎า 
   3.  วําว  :  เชือก 
   4.  ปลา  :  เบ็ด 
ตอบ  4.   
เหตุผล  สิ่งหลังเป็นเคร่ืองหมายการเก็บเกี่ยว ตก หรือให๎ได๎มาซึ่งสิ่งแรก 
105.  โปรย : ฝอย    เป่า : ? 
   1.  ฟอง 
   2.  กระเพื่อม 
   3.  พุํง 
   4.  กระจาย 
ตอบ  4.   
เหตุผล  กริยาที่เป็นผลจากการเป่า 
106.  ปรอท : เร็ว    ทอง : ? 
   1.  ท ี
   2.  สุก 
   3.  แพง 
   4.  มั่นคง 
ตอบ  2.   
เหตุผล  เร็วอยํางกับปรอท สุกอยํางกับทองเป็นคําเปรียบเทียบ 
 
107.  จาน : ล๎าง    เงิน : ? 
   1.  ชําระ 
   2.  จําย 
   3.  เหรียญ 
   4.  ขัด 
ตอบ  4.   
เหตุผล  เป็นวิธีการทําเงิน หรือภาชนะที่ทําด๎วยเงิน ให๎สะอาด 
108.  เมฆ : เบา    ภูเขา : ? 
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   1.  สูง 
   2.  ใหญํ 
   3.  หนัก 
   4.  มั่นคง 
ตอบ  3.   
เหตุผล  คูํความสัมพันธ๑ 
109.  แมว : หนู    ? : ? 
   1.  นก  :  หนอน 
   2.  สุนัข  :  หาง 
   3.  กับดัก  :  เนยแข็ง 
   4.  ชํวย  :  หา 
ตอบ  1.   
เหตุผล  สัตว๑ ที่เป็นเหยื่อหรืออาหารของสัตว๑ชนิดแรก 
110.  เชือก : จูง    ? : ? 
   1.  รองเท๎า  :  เท๎า 
   2.  แหวน  :  นิ้ว 
   3.  หาง  :  วําว 
   4.  กุญแจมือ  :  นักโทษ 
ตอบ  4.   
เหตุผล  เคร่ืองพันธนาการ : สิ่งที่ถูกพันธนาการ 
 
 
ตอนที่ 2 : วิชาภาษาไทย  
 2.1 สรุปสูตรการท าข้อสอบวิชาภาษาไทย (เรื่องการ
สะกดค า อ่านค า การจ าแนกค า ชนิดของค า ที่ควรรู้) 
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สังเกตแนวข้อสอบ 
 ข๎อสอบประเภทนี้ชอบถามวํา 
  ข๎อใดมีคําที่สะกดผิดปรากฏอยูํ 
  ข๎อใดเขียนวรรณยุกต๑ผิด 
  ข๎อใดอํานผิด 
  ข๎อใดเขียนไมํถูกตามหลักภาษา 
 ซึ่งทํานผู๎อํานต๎องทําความเข๎าใจโดยผมได๎จัดทําเป็นสูตรตํางๆเพื่อปูพื้นฐานภาษาไทย 
ดังนี ้

 สูตรที่ 1 “อักษร 3 หมูํ”   
 
อักษรสามหมูํ 
เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต๑ ดังนั้นนักปราชญ๑ทางภาษาในสมัยกํอนจึง
จัดแบํงพยัญชนะไทยออกเป็น ๓ หมูํ หรือไตรยางค๑ และท่ีรู๎จักกันคือ " อักษรสามหมูํ" เพื่อ
ประโยชน๑ในการผันอักษร คือ 
หมูํท่ี ๑ อักษรกลาง 
หมูํท่ี ๒ อักษรสูง 
หมูํท่ี ๓ อักษรต่ํา 
อักษรกลาง มีท้ังหมด ๙ ตัว คือ 
ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ 
แตํอักษรทีนิยมนํามาผันอักษร มีแคํ ๗ ตัวเองคํะ คือ ก จ ด ต บ ป อ 
อักษร ฎ ฏ เขาไมํนิยมนํามาผันอักษร 
 
ไกํ จิก เดก็ ตาย บน ปาก โอํง (ฎ ฏ ) 
ไกํ แจ๎ บิน ดู ปลา ติด อวน ชฎา ปฏัก 
อักษรสูง มีท้ังหมด ๑๑ ตัว คือ 
ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ส ษ ศ ห 
อักษรท่ีนิยมนํามาผันอักษร คือ ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห 
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สํวนอักษร ฃ ฐ ษ ศ ไมํนิยมนํามาผันอักษร 
ฃ วด ของ ฉัน ถูก เศรษฐี ผูก ฝัง ใสํ ไห 
ฃ ข ฉ ถ ศษฐ ผ ฝ ส ห 
อักษรต่ า มีท้ังหมด ๒๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ 
ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น 
พ ฟ ภ ม ย ร ล 
ว ฬ ฮ 
อักษรท่ีนิยมนํามาผันอักษร คือ ค ง ช ท น พ ฟ ม ย ร ล ว 
คน ( ค ฅ ฆ) ฃ ข 
ไทย ( ท ธ ฒ ฑ) ฃ ข 
ชอบ ( ช ฌ) ฉ 
ซู ( ซ ) ส ษ ศ 
ฮก ( ฮ) ห 
พี่ ( ภ พ) ผ 
แฟน ( ฟ ) ฝ 
อักษรต่ าเดี่ยว มีท้ังหมด ๑๐ ตัว คือ 
ง ญ น ณ ร ว ม ย ล ฬ 
งู ใหญํ นอน ณ ริม วัด แมยําย เลํน วําวจุฬา 

 

สรุปสูตรที่ 1 จ าง่ายๆว่า 
อักษรสูง   ออกเสียง “อ๋อ” เสมอ เช่น ฝ   ห   ข   ฉ   ผ  เป็นต้น 
อักษรกลาง ไก่จิกฯ (ไก่ จิก เด็ก ตาย เฎ็ก ตาย บน ปาก โอ่ง) 
อักษรต่ า ไม่อ๋อและไม่ไก่จิก     

 สูตรที่ 2 “การผันวรรณยุกต๑”  

 พยัญชนะไทยมี 44 รูป 21 เสียง 
 วรรณยุกต๑มี ๔ รูป ๕ เสียง เชํน ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า ๔ รูปก็คือเร่ิมตั้งแตํไม๎เอกคํ้ะ สํวนเสียง
สามัญไมํมีรูป 



70 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

 ไตรยางศ๑หรืออักษร 3 หมูํมีการจัดหมวดหมูํเพื่อแบํงพยัญชนะไทยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

 อักษรสูง มี 11 ตัว ได๎แก ํข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห ผีฝากถุง(ฐ)ข๎าว(ฃ)สาร(ศ,ษ)ให๎ฉัน 
 อักษรสูงคําเป็น ผันได๎ ๓ เสียง  เชํน ขํา  ข๎า  ขา (เสยีง เอก โท  จัตวา ตามลําดับ) 
อักษรสูงคําตาย ผันได๎ ๒ เสียง  เชํน ขะ  ข๎ะ (เสียง เอก โท - เสียงโทมักจะไมํมีความหมาย) 
 ใช๎รูปวรรณยุกตต์รีและจัตวาไมํได ๎
 อักษรกลาง มี 9 ตัว ได๎แก ํก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ  ไกํจิกเด็ก(ฎ)ตาย(ฏ)บนปากโอํง 
 อักษรกลางคําเป็นเทํานั้นผันได๎ 5 เสียง (คําท่ีมีเสียงสระยาวในแมํ ก กา หรือมี 
พยัญชนะตัวสะกด แมํ กง กน กม เกย เกอว)  
  สํวนอักษรกลางคําตายผันได๎เพียง ๔ เสียงคือ เอก โท ตรี จัตวา (คําท่ีมีเสียงสระสั้นในแมํ ก กา  
หรือมีพยัญชนะตัวสะกด แมํ กก กด กบ)  
 อักษรต่ํา มี 24 ตัว ได๎แก ํค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
 อักษรต่ํายังแบํงเป็น ต่ําคูํกับต่ําเดี่ยว 
 อักษรคูํ      - เป็นสําเนียงฝรั่งออกเสียงประโยคอักษรสูง  พี(ภ)ฟากทุง(ฑ,ฒ,ธ)คาว(ฅ,ฆ)
ซานไฮชัน(ฌ)  
 อักษรต่ํา มี ๒๔ ตัว คือ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ   
 อักษรคูํ      -   เป็นสําเนียงฝรั่งออกเสียงประโยคอักษรสูง   
                  พี(ภ)ฟากทุง(ฑ,ฒ,ธ)คาว(ฅ,ฆ)ซานไฮชนั(ฌ)   
อักษรเดี่ยว  -  งูใหญํนอน ณ วัดโมฬีโลกยาราม 
 อักษรต่ําคําเป็น ผันได๎ ๔ เสียง  
 อักษรคูํ 
คา คํา ค๎า ค๐า (เสียง สามัญ โท ตรี จัตวา - เสียงจัตวาไมํมีความหมายและไมํมท่ีีใช๎) 
 อักษรต่ําคําเป็นผันวรรณยุกต๑ได๎ ๓ เสียง เชํน นู นูํ นู๎ (เสียง สามัญ โท ตรี) ถ๎าต๎องการผันให๎
ครบ 
๕ เสียงต๎องใช๎ ห นํา มาชํวย เชํน นู หนูํ หนู๎/นูํ นู๎ หนู/(นู๐) (เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา)  เสียง
จัตวา 
ท่ีถูกต๎องควรใช๎ ห นําชํวย แตํถ๎าเราใช๎วรรณยุกต๑จัตวากํากับโดยตรงเชํน นู๐ ก็สามารถออกเสียง 
ได๎เพียงแตํไมํเป็นท่ียอมรับวําเป็นภาษาเขียนท่ีถูกต๎องเทํานั้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%83
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%85
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%91
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%92
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AC
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE
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 อักษรเดี่ยว 
นู นูํ นู๎ นู๐ (เสียง สามัญ โท ตรี จัตวา - เสียงจัตวาไมํมีความหมาย เป็นคําท่ีวัยรุํนท้ังหลาย 
ชอบใช๎ เชํน  หนู-นู๐, หมู-มู๐ ไมํมีความหมาย ไมํเป็นท่ียอมรับ) 
 อักษรต่ําคําตายสระเสียงสั้น ผันได๎ ๒ เสียง คํะ คะ (เสียง โท ตรี) 
 สํวนอักษรต่ําคําตาย บางตําราวําผันวรรณยุกต๑ได๎ถึง ๓ เสียง เชํน คํะ คะ ค๐ะ (เสียง โท ตรี 
จัตวา) 
แตํถ๎าลองออกเสียงจริง ๆ จะรู๎สึกได๎วํายากมาก ไมํสะดวกปากเหมือนคําเป็น  
 อักษรต่ําคําตายสระเสียงยาว ผันได๎ ๒ เสียง คาบ คา๎บ (เสียง โท ตรี)  
 การใช๎อักษรต่ํา(คูํ) และอักษรสูง ผันรํวมกัน จะทําได๎ห๎าเสียง 
เชํน คา ขาํ คํา-ข๎า ค๎า ขา 
ถ๎าต๎องการผันอักษรตํ่า(เดี่ยว) ให๎ได๎ห๎าเสียง ต๎องใช๎อักษรนํา ห มาใช๎ 
เชํน งา หงํา งํา-หง๎า ง๎า หงา  
 ท่ีมาจากกระท๎ูพันทิปอักษรกลาง-สูง-ต่ํา กับ การผันวรรณยุกต๑ ความเห็นของคุณเพ็ญชมพ ู
 ท่ีมาจากกระท๎ูพันทิปถามเร่ือง ไตรยางค๑ กับการผันวรรณยุกต๑ ของคําตายคํะ 

อักษร ๓ หมู่ (ไต
รยางค์) 

เสียง 
สามัญ 

เสียง
เอก 

เสียงโท เสียงตร ี เสียงจัตวา หมายเหตุ 

อักษรกลาง 
ก จ ด ฎตฏ บ ป อ  

ค าเป็น 
ค าตาย 

 
 
ปา 

 
 

ป่า 
กัด 

 
 

ป้า 
กั้ด 

 
 

ป๊า 
กั๊ด 

 
 

ป๋า 
กั๋ด 

ค าเป็นพื้นเสียงเป็น 
เสียงสามัญ  

ค าตายพื้นเสียงเป็น 
เสียงเอก 

อักษรสูง 
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส 

ห 
ค าเป็น 
ค าตาย 

 
 
- 
-  

 
ขํา 
ขัด 

 
ข๎า 
ขั้ด  

 
- 
-  

 
ขา 
-  

ค าเป็นพื้นเสียงเป็น 
เสียงจัตวา 

ค าตายพื้นเสียงเป็น 
เสียงเอก 

อักษรตํ่า      คําเป็นพื้นเสียงเป็น 

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/06/K6730439/K6730439.html
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2007/08/K5749593/K5749593.html
http://www.st.ac.th/bhatips/gramma5.htm
http://www.st.ac.th/bhatips/gramma5.htm
http://www.st.ac.th/bhatips/gramma5.htm
http://www.st.ac.th/bhatips/gramma5.htm
http://www.st.ac.th/bhatips/gramma5.htm
http://www.st.ac.th/bhatips/gramma5.htm
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(อักษรท่ีเหลือ ๒๔ 
ตัว) 

ค าเป็น  
ค าตายเสียงยาว 
ค าตายเสียงสั้น 

 
คา 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
คํา 
คาด 
คํะ 

 
ค๎า 

ค๎าด 
คะ 

-ค๐า(ไมํมี
ความหมาย
รองรับ ไมํ

ควรใช๎) 
- 
- 

เสียงสามัญ หากผัน 
รํวมกับอักษรสูงจะผัน 
ได๎ครบ ๕ เสียง เชํน 
คา ขํา คํา(ข๎า) คา๎ ขา 

  ท่ีมาของตาราง http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm 

 คําวํา "นู๐ "ผันด๎วยไม๎จัตวาได๎  แตํไมํมีตําราไหนรองรับ ไมํมีความหมายไมํมีคาํแปล วัยรุํน
วัยจ๏าบท้ังหลายนิยมใช๎ ควรใช๎"หนู"ใช๎ ห จากอักษรสูงมาผสม น อักษรตํ่าถึงออกเสียงแบบ
จัตวาได๎ ถึงจะมีความหมายและเป็นท่ียอมรับคํะ 

 ค๏า~~~ เขียนด๎วยรูปไม๎ตรีผิด ถ๎าอยากลากเสียงยาว(ซึ่งเราก็ทํา) ควรเขียนด๎วยไม้โท แบบนี้ 
นะค้า~~ ทําไมถึงใช๎รูปไม๎ตรีไมํได๎ดูตามตารางข๎างบน 
 เทํห๑ เขียนผิด ท่ีถูก คือ " เท่ " ไมํมี ห๑  

          เทํ ว. เอียงน๎อย ๆ (มักใช๎แกํการสวมหมวก); โก๎เก๐ เชํน แตํงตัวเทํ. 

"ค่ะ" คํารับท่ีผู๎หญิงใช๎อยํางเดียวกับ จ๎ะ, คําลงท๎ายท่ีผู๎หญิงใช๎ 
ในการบอกให๎ทราบอยํางสุภาพ ใช้ในประโยคบอกเล่า ปฎิเสธ  
ประโยคตอบรับ เชํน ไปคํะ, ไมํไปคํะ, เดินเลํนมาคํะ, ใชํคํะ,  

สวัสดีคํะ, ขอบคุณคํะ, ขอโทษคํะ 

 สํวน "คะ"  

ใช้ต่อจากค าถามหรือค าแสดงความสงสัยเพื่อแสดงความ 
 
สุภาพ เชํน อะไรคะ, เทําไหรํคะ, ทําไมคะ, ใชํไหมคะ,  

http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm
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หรือเปลําคะ "คะ" ใช๎เหมือน "จ๏ะ"(ไม๎ตรี)  

คะ นอกจากใช๎ในประโยคคําถาม ยังใช๎กับการเรียกผู๎อื่นเชํน คุณพํอคะ คุณแมํคะ  

คะ ใช๎กับคําตํอท๎ายคําชี้แนะหรือเชิญชวนหลังคํา ''นะ'' หรือ ''ซิ'' คือ นะคะ, ซิคะ/สิคะ "คะ" ใชค๎ูํ
กับ"นะ"เทํานั้น คือ "นะคะ"  "นะคํะ" ไมํมีในภาษาไทย  

"นะคํะ" และ "นํะคะ" ไมมํีในภาษาไทย 

ภาษาไทยมีแตํ "นะคะ" หรือ "น่ะค่ะ"   

นะคะ ใช้ในประโยคต้องการถามความเห็น ต้องการเน้นย้ าประโยคค าถาม ใช้ช้ีแนะหรือเชิญชวน 
ขอร้อง เชํน มารํวมทําความดีกันนะคะ, ถูกแล๎วนะคะ, ไปด๎วยกันนะคะ, รอด๎วยนะคะ 

นะคะ ท่ีใช๎ผิดกันบํอย คือ ขอบคุณนะคํะ--ท่ีถูกคือ "ขอบคุณนะคะ", ขอโทษนะคํะ --ท่ีถูกคือ 
"ขอโทษนะคะ" 

"นํะคํะ" ใช้ในการเน้นย้ าในประโยคบอกเล่า ประโยคตอบรับ เช่น พี่ไปดูหนังกับเพื่อนมาเมื่อวาน
แล้วน่ะค่ะ, เพิ่งกินข้าวไปน่ะค่ะ 

 จ๎ะ ไม้โท ใช๎กับคํารับเชํน ถูกแล๎วจ๎ะ, แบบนี้จ๎ะ, ใชํจ๎ะ, ไมํใชํจ๎ะ, ได๎จ๎ะ  
  จ๏ะ ไม้ตรี ใช๎กับคําตํอท๎ายคําเชิญชวนหลังคํา ''นะ'' หรือ ''ซ'ิ' เชํน ไปนะจ๏ะ เชญิซิจ๏ะ หรือ
ตํอท๎ายคําถามเป็นต๎น เชํน อะไรจ๏ะ. หรือหมายถึง จ๏ะ ๒ ก. เจอกันหรือพ๎องกันโดยบังเอิญ เชํน 
เดินมาจ๏ะกัน  

  

 จากแบบเรียนภาษาไทยมานะ มานี ชั้น ป.4 เทอม 1  
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จ้ะ ใช้เหมือน ค่ะ และ จ๊ะ ใช้เหมือน คะ  

ทําตารางมาให๎ดูกันงําย ๆ คํะ หวังวําจะชํวยให๎เข๎าใจมากย่ิงขึ้น 
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สรุปสูตรที่ 2 จ าง่ายๆว่า 

อักษรสูงและอักษรกลาง ผันได้เสียงไหน เขียนเสียงนั้น 
อักษรต่ า ผันได้เสียงไหนเขียนลดมา 1 เสียง 

 
ดังนั้น คําวํา  
   “โน๏ตเพลง” “เสื้อเชิ๊ต” จึงเขียนผิด เพราะ น.หนู และ ช.ชา๎ง เป็นอักษรต่ํา ( เพราะ น.หนู 
และ ช.ชา๎ง ไมไํด๎ออกเสียง อ๐อ และไมํอยํูในไกํจิกฯ) 
 ดังนั้น เมื่อผันวรรณยุกต๑ได๎ไม๎ตรี “โน๏ตเพลง” “เสื้อเชิ๊ต” จึงต๎องเขียนไม๎โท  
 เขียนให๎ถูกได๎วํา “โน๎ตเพลง” “เสื้อเชิ้ต”   
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 สูตรที่ 3 “สระเดี่ยว สระประสม”   
ลักษณะและหน๎าที่ของเสียงแท๎  หรือเสียงสระ 
๑.  เป็นเสียงท่ีลมผํานออกมาได๎โดยสะดวกไมํถูกอวัยวะในปากกักทางลม 
๒.  อวัยวะที่ชํวยให๎เสียงสระตํางกัน  ได๎แกํล้ิน  และริมฝีปาก 
๓.  เสียงสระออกเสียงได๎ยาวนาน 
๔.  เสียงสระมีทั้งเสียงสั้น  และเสียงยาว 
๕.  เสียงสระเป็นเสียงท่ีชํวยให๎พยัญชนะออกเสียงได๎  เพราะเสียงพยัญชนะต๎องอาศัยเสียงสระ
เกาะเสมอ  จึงออกเสียงได๎ 
สระ  มี  ๓๒  รูป  ๒๑  เสียง  แบ่งออกเป็น  ๓  ชนิด   คือ 
๑.  สระเดี่ยว  หรือ  สระแท ้
    ๑.๑  สระแท๎ฐานเดียว  ได๎แก ํ สระแท๎ท่ีมีเสียงเปลํงออกมากระทบฐานใดฐานหนึ่งในปาก
เพียงฐานเดียว  มี  ๘  เสียง  คือ 

สระเสียงสั้น (รัสสระ) สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ลมกระทบฐาน 
อะ อา คอ 
อิ อี เพดาน 
อึ อื ปุ่มเหงือกหรือฟัน 
อุ อู ริมฝีปาก 

๑.๒  สระแท๎สองฐาน  ไดแ๎กํ  สระแท๎ท่ีเสียงเปลํงออกมากระทบสองฐานพร๎อมกันมี ๑๐  เสียง 
คือ 

สระเสียงสั้น (รัสสระ) สระเสียงยาว (ทีฆสระ) ลมกระทบฐาน 
เอะ เอ คอกับเพดาน 
แอะ แอ คอกับเพดาน 
โอะ โอ คอกับริมฝีปาก 
เอาะ ออ คอกับริมฝีปาก 
เออะ เออ คอกับปุ่มเหงือกหรือฟัน 
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๒.  สระประสม หรือสระเล่ือน   คือการประสมเสียงสระแท๎ ๒ เสียงเข๎าด๎วยกัน มี ๖ เสียง คือ 
สระเสียงสั้น (รัสสระ) สระเสียงยาว (ทีฆสระ) 

เอียะ  (อ+ิอะ) เอีย  (อ+ีอา) 
เอือะ  (อ+ึอะ) เอือ  (อ+ือา) 
อัวะ  (อ+ุอะ) อัว  (อ+ูอา) 

 
        ปัจจุบันนักภาษาศาสตร๑  ถือวําสระประสมมีเพียง  ๓  หนํวย คือ  เอีย  เอือ  อัว  เพราะไมํมคีูํ
เทียบเสียงระหวํางเสียงสั้นและเสียงยาว แตํแบํงหนํวยเสียงยํอย  คือ  เสียงยํอยสั้น  และเสียงยํอย
ยาว  เนื่องจาก  สระเอียะ  ท่ีไมํมีตัวสะกด  ท่ีพบในภาษาไทย  มีเพียงคําวํา เดียะ  เพียะ  เป๊ียะ 
(พิณ)  เผียะ  สระอัวะ  ท่ีไมํมีตัวสะกด ในคําวํา  ผัวะ พัวะ สระเอือท่ีไมํมีตัวสะกด  ไมํมีที่ใช๎ 
ดังนั้น สระประสมเสียงสั้น  สํวนใหญํก็อาศัยรูป  เอีย  เอือ  อัว  เชํน  เรียก   เสือก  พวก  ใช๎รูป
สระเสียงยาว  แตํออกเสียงสั้นเป็น  เอียะ  เอือะ  อัวะ 
๓. สระเกิน  ได๎แก ํ สระท่ีมีเสียงซ้ํากับสระแท๎แตํมีเสียงพยัญชนะผสมอยํูด๎วยมี  ๘  เสียง  คือ 

สระเสียงสั้น (รัสสระ) สระเสียงยาว (ทีฆสระ) 
อํา (อะ+ม) - 
ใอ  (อะ+ย) - 
ไอ  (อะ+ย) - 
เอา  (อะ+ว) - 

ฤ  (ร+อึ) ฤา  (ร+อือ) 
ฦ  (ล+อึ) ฦา  (ล+อื) 

 

สรุปสูตรที่ 3 จ าง่ายๆว่า 
          “เสือ กลัว  เมีย” 
ประกอบด้วย ๑.สระเอือ   ๒.สระอัว   ๓.สระเอีย 
 และ 
          ๔..สระเอือะ   ๕.สระอัวะ   ๖.สระเอียะ    
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จ าค าเหล่าน้ีไว้ให้ดีครับ
ใช้ประโยชน์ในการสอบ
เกี่ยวกบัการสะกดค า 

ก    

กงสุล  กงศุล  

กฎเกณฑ์  กฏเกณฑ๑  

ก้นปล่อง  ก๎นป่อง  

กัณฐ์(คอ)  กันฑ๑  

กรรณ์(ห)ู  กัณฐ๑  

กระตือรือร้น  กระตือรือล๎น  

กระทะ  กะทะ  

กระเท่เร่  กะเทํเรํ  

กล้วยบวชชี  กล๎วยบวดชี  

กษัตริย์  กษัตรย๑  

ก๊อป    ก็อป    

กะทัดรัด  กระทัดรัด  

กะทันหัน  กระทันหัน  

กะทิ  กระทิ  

กะละมัง  กาละมัง  

กะเพรา  กระเพรา  

กะโหลก  กระโหลก  

กังวล  กังวน  

กังวาน  กังวาล  

กัมปนาท  กําปนาท  
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กากบาท  กากบาด  

กาเฟอีน  คาเฟอีน  

การุญ ,การุณย์  การุณ  

กาแล็กซี  กาแล็กซี่  

ก านัน(ผู้ดูแล)  กํานัล  

ก านัล(ให้ของด้วย
ความนับถือ)  กํานัน  

กิจจะลักษณะ  กิจลักษณะ  

ก ามะลอ  กัมมะลอ  

ก ามะหยี่  กัมมะหยี  

ก าราบ  กําหราบ  

กิตติคุณ  กิติคุณ  

กิตติมศักด์ิ  กิติมาศักดิ์  

กินรี  กินนรี  

กุยช่าย  กุยไชํ  

เกณฑ์ทหาร  เกนทหาร  

เกม  เกมส๑  

เกร็ดความรู้  เกล็ดความรู๎  

เกล็ดปลา  เกร็ดปลา  

เกลือสินเธาว์  เกลือสินเธา  

เกษมศานต์  เกษมสานต๑  

เกษมสันต์  เกษมสันติ์  
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เกษียณอายุ  เกษียนอายุ  

เกษียรสมุทร  เกษียณสมุทร  

เกสร  เกษร  

แก๊ง  แก็ง  

แกงบวด  แกงบวช  

แก๊ส  แก๏ซ  

ข    

ขมีขมัน  ขะมีขมัน  

ขมุกขมัว  ขะมุกขมัว  

ขวนขวาย  ขนขวาย  

ขะมักเขม้น  ขมักเขม๎น  

ขะมุกขะมอม  ขมุกขมอม  

ขันที  ขันฑี  

ขู่เข็ญ  ขูํเข็น  

เขม็ดแขม่  ขะเม็ดแขมํ  

โขยง  ขโยง  

โขยกเขยก  ขโยกเขยก  

ไข่มุก  ไขํมุข  

ค    

คทา  คฑา  

คนธรรพ์  คนธรรม๑  

คมสัน  คมสันต๑  
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คริสต์ศักราช  คริสตศักราช  

ครุภัณฑ์  คุรุภณัฑ๑  

คฤหาสน์  คฤหาส  

คลาคล่ า  คราคร่ํา  

คลินิก  คลีนิก  

ค็อกเทล  ค๏อกเทล  

คอมมิวนิสต์  คอมมิวนิส  

คะม า  คมํา  

คะยั้นคะยอ  ขยั้นขยอ  

คอนเสิร์ต  คอนเสริต  

คัมภีร์  คําภีร๑  

คารวะ  คาราวะ  

ค านวณ  คํานวน  

คิมหันต์  คิมหัน  

คุกกี้  คุ๎กก้ี  

เค้ก  เค๏ก  

เคเบิล  เคเบ้ิล  

เคหสถาน  เคหะสถาน  

เคาน์เตอร์  เคาเตอร๑  

แค็ตตาล็อก  แคตตาล็อก  

แคบหมู  แค็บหมู  

แคลเซียม  แคลเซี่ยม  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

โคตร  โครต  

โครงการ  โครงการณ๑  

ใคร่ครวญ  ใครํครวน  

ฆ    

ฆราวาส  ฆารวาส  

ฆ้อง  ค๎อง  

ง    

งบดุล  งบดุลย๑  

จ    

จระเข้  จรเข๎  

จอมเวท  จอมเวทย๑  

จะละเม็ด  จละเม็ด  

จักจั่น  จั๊กจั่น  

จักรพรรดิ  จักรพรรดิ์  

จักรวรรดิ  จักวรรดิ  

จักรยานยนต์  จักรยานยนตร๑  

จาระไน  จารไน  

จาระบี  จารบี  

จ้าละหวั่น  จ๎าลหวั่น  

จ าวัด  จําวัตร  

จ านง  จํานงค๑  

จิตรกร  จิตกร  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

จิตรลดา  จิตลดา  

จิปาถะ  จิปาฐะ  

เจ้าอาวาส  เจ๎าอาวาท  

โจทก์(จ าเลย)  โจทย๑  

โจทย์(เลข)  โจทก๑  

โจษจัน  โจทย๑จัน  

ฉ    

ฉกรรจ์  ฉกรร  

ช    

ชมดชม้อย  ชะมดชม๎อย  

ช็อกโกแลต  ช็อคโกแล็ต  

ชอุ่ม  ชะอุํม  

ชะลอ  ชลอ  

ชักเย่อ  ชักคะเยํอ  

ชันสูตร  ชันสูติ  

เชิ้ต  เชิร๑ต  

เชาวน์(ไหวพริบ)  เชาว๑(เร็ว)  

ซ    

ซีดเผือด  ซีดเผือก  

เซลล์  เซล  

ฌ    

ฌาน  ฌาณ  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ฌาปนกิจ  ฌปณกิจ  

ญ    

ญวน  ญวณ  

ฐ    

ฐานันดร  ถานันดร  

ฐิติ  ทิติ  

ด    

ดอกจัน  ดอกจันทร๑  

ดารดาษ  ดารดาษ  

ดาษดา  ดาสดา  

ด ารง  ดํารง  

ด ามะเมื่อม  ดําละเมื่อม  

ด าฤษณา  ดํากฤษณา  

ดุลการค้า  ดุลย๑การค๎า  

ดุลยพินิจ ดุลพินิจ  ดุลย๑พินิจ  

เดียดฉันท์  เดียจฉัน  

ไดนาไมต์  ไดนาไมท๑  

ต    

ตกล่องปล่องชิ้น  ตกรํองปลํองชิ้น  

ตงิด  ตะหงิด  

ตระเวน  ตระเวณ  

ตรัยตรึงศ์  ไตรตรึงศ๑  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ตรีโกณ  ตรีโกน  

ตะกละตะกลาม  ตะกละตะกราม  

ตะเกียกตะกาย  ตะเกียดตะกาย  

ตะปู  ตาปู  

ตะลึง  ตลึง  

ตักบาตร  ตักบาต  

ตักษัย  ตักสัย  

ตัดพ้อ  ตัดเพ๎อ  

ตัณหา  ตัญหา  

ตานขโมย  ตาลขโมย  

ตาลปัตร  ตาลปัต  

เต็นท์  เต็นท๑  

ไต้ฝุ่น  ใต๎ฝุ่น  

ไตรยางศ์  ไตรยางค๑  

ถ    

ถนัดถนี่  ถนัดถะหนี่  

เถาวัลย์  เถาวัล  

แถลงการณ์  แถลงการ  

ท    

ทดรอง(ออกเงินแทน
ไปก่อน)  ทดลอง  

ทมิฬ  ทมิน  



86 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ทระนง  ทรนง  

ทแยงมุม  ทะแยงมุม  

ทศพิศราชธรรม  ทศพิตราชธรรม  

ทศมาส  ทศมาศ  

ทอฟฟ่ี  ท๎อฟฟี่  

ทะนุถนอม  ทนุถนอม  

ทะเลสาบ  ทะเลสาป  

ทักษิณ  ทักษิน  

ทัพพี  ทับพี  

ทนทายาด  ทนทายาท  

ท าวัตร  ทําวัด  

ทิเบต  ธิเบต  

ทิฐิ  ทิติ  

ทูต  ฑูต  

เท่  เทํห๑  

เทคนิค  เทคนิก  

เทคโนโลยี  เทคโนโลยี่  

เทอม  เทิม  

เท้าความ  ท๎าวความ  

แท็กซี่  แท๏กซี่  

(เหงื่อ)โทรมกาย  (เหง่ือ)โซมกาย  

ไทร(ต้นไม้)  ไซ(จับปลา)  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

โทรศัพท์  โทรศัพย๑  

ธ    

ธนาณัติ  ธนานัติ  

ธรรมาสน์  ธรรมาส  

ธัญญาหาร  ธัญยาหาร  

ธุดงค์  ธุดง  

น    

นกอินทรี  นกอินทรีย๑  

นงเยาว์  นงเยา  

นวลลออ  นวลละออ  

นอต  น๏อต  

นักษัตร  นักษัตริย๑  

นัตถุ์  นัตถ๑  

นัยน์ตา  ในตา  

นานัปการ  นานับประการ  

นานาจิตตัง  นาๆจิตตัง  

นิทรรศการ  นิทัศการ  

นิมนต์  นิมนตร๑  

เนรมิต  เนรมิตร  

โน้ตเพลง  โน๏ตเพลง  

บ    

บรรทัดฐาน  บรรทัดถาน  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

บริจาค  บริจาก  

บล็อก  บล๏อก  

บอระเพ็ด  บรเพ็ด  

บังกะโล  บังคโล  

บัตรสนเท่ห์  บัตรสนเทํ  

บัลลังก์  บัลลังค๑  

บาดทะยัก  บาททะยัก  

บาตรพระ  บาตพระ  

บานเกล็ด  บานเกร็ด  

บาสเกตบอล  บาสเก็ตบอล  

บ าเหน็จ  บําเหน็ด  

บิณฑบาต  บิณฑบาตร  

บุคลิก  บุคคลิก  

บุปผชาติ  บุปผาชาติ  

บุษราคัม  บุษราคํา  

เบญจเพส  เบญจเพศ  

เบญจมาศ  เบญจมาส  

เบนซิน  เบ็นซิน  

แบคทีเรีย  แบ็คทีเรีย  

แบดมินตัน  แบ็ดมินตัน  

โบนัส  โบนัท  

โบผูกผม  โบว๑ผูกผม  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ป    

ปฏิกิริยา  ปฏิกริยา  

ปฏิทิน  ปฏิธิน  

ปฏิปักษ์  ปฏิปัก  

ปฏิสังขรณ์  ปฏิสังขร  

ปฐมนิเทศ  ปฐมนิเทศน๑  

ปณิธาน  ปนิธาน  

ปรมาณู  ปรมานู  

ปรสิต  ปรสิท  

ปรอท(ธาตุ)  ปรอด(นก)  

ประจันหน้า  ประจัญหน๎า  

ประจัญบาน  ประจันบาน  

ประชาทัณฑ์  ประชาทันฑ๑  

ประนม (ยกกระพุ่ม
มือ)  ประณม(การน๎อมไหว๎)  

ประณาม  ประนาม  

ประณีต  ปราณีต  

ประดิดประดอย  ประดิษฐ๑ประดอย  

ประติมากรรม  ปติมากรรม  

ประแป้ง  ปะแป้ง  

ประพาส(เที่ยว)  
ประภาษ(พูด) ประภาส(แสง
สวําง)  

ประสบการณ์  ประสพการณ๑  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ปรัศนี  ปรัศนีย๑  

ปรากฏ  ปรากฎ  

ปรานี(เอ็นดู สงสาร)  ปราณี(ยังมีชีวิต)  

ปรานีปราศรัย  ปราณีปราศัย  

ปริมณฑล  ปริมนฆล  

ปักษิน  ปักษิณ  

ปาติโมกข์  ปาฏิโมกข๑  

ปาร์เกต์  ปาร๑เก๎  

ปิโตรเลียม  ปิโตรเลี่ยม  

ปีติ  ปิติ  

ไปรษณีย์  ไปรษนีย๑  

ผ    

ผรุสวาท  ผรุทสวาท  

ผลลัพธ์  ผลลัพท๑  

ผอบ  ผอบ  

ผัดวันประกันพรุ่ง  ผลัดวันประกันพรุํง  

ผิดส าแลง  ผิดสําแดง  

แผนการ  แผนการณ๑  

ฝ    

ฝักใฝ่  ฝักไฝ่  

ฝ้าฟาง  ฟ่าฟาง  

ฝาละมี  ฝาลมี  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ไฝ  ใฝ  

พ    

พยักเพยิด  พะยักเพยิด  

พยัคฆ์  พยัค  

พรรณนา  พรรณนา  

พรหมจรรย์  พรหมจันทร๑  

พระชนมพรรษา  พระชนพรรษา  

พลศึกษา  พละศึกษา  

พหูสูต  พหูสูต  

พ่ะย่ะค่ะ  พะยะคํะ  

พะว้าพะวง  พว๎าพะวง  

พันธบัตร  พันธบัติ  

พัลวัน  พันลวัน  

พาณิชย์(การค้าขาย)  พานิช(พํอคา๎)  

พาหุรัด  พาหุรัตน๑  

พิพากษ์  พิพากย๑  

พิพาท  พิพาทย๑  

พิโรธ  พิโรท  

พิศวง  พิศวง  

พิศวาส  พิสวาส  

พิสดาร  พิสดาร  

พู่ระหง  พูํระหง  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

เพชฌฆาต  เพชฌฆาต  

เพริศพริ้ง  เพริศพริ้ง  

เพอิญ  พะเอิญ  

โพ(ชื่อต้นไม้)  
โพธิ์(ชื่อต๎นไม๎ท่ีพระพุทธเจ๎า
ตรัสรู๎)  

ฟ    

ฟลุก  ฟลุ๏ก  

ฟิสิกส์  ฟิสิก  

ไฟแช็ก  ไฟแช๏ก  

ภ    

ภวังค์  ภวัง  

ภาพพจน์  ภาพพจ  

ภาพยนตร์  ภาพยนต๑  

ภารกิจ  ภาระกิจ  

ภูวไนย  ภูวนัย  

ม    

มงกุฎ  มงกุฏ  

มนเทียรบาล  มนเฑียรบาล  

มหาหิงคุ์  มหาหิงค๑  

มะกะโรนี  มักกะโรนี  

มัคคุเทศก์  มัคคุเทศ  

มังสวิรัติ  มังสวิรัต  

มัสมั่น  มัสหม่ัน  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

มี่สั้ว  หม่ีซ่ัว  

ไมยราบ(ชื่อต้นไม้)  ไมยราพ  

ย    

ยัติภังค์  ยัติภัง  

ยโส  ยะโส  

ย่อมเยา  ยํอมเยาว๑  

ยาเสพติด  ยาเสพย๑ติด  

ยากเข็ญ  ยากเข็น  

เยื่อใย  เย่ือไย  

ไย(ท าไม)  ใย(เส๎นบางๆ)  

ไยดี(ยินดี)  ใยดี  

รกชัฏ  รักชัฎ  

รณรงค์  รนรงค๑  

ร้องไห้  ร๎องให๎  

รอมชอม  ลอมชอม  

ระเห็จ  ระเห็ด  

รักษาการ  รักษาการณ๑  

รังเกียจเดียดฉันท์  รังเกียจเดียดฉัน  

รังสิมันตุ์  รังสิมันต๑  

รัชกาล  รัชการ  

รัญจวน  รันจวน  

รื่นรมย์  รื่นรมณ๑  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

รู้เท่าไม่ถึงการณ์  รู๎เทําไมํถึงการ  

รูปพรรณ  รูปพันธ๑  

แรเงา  แรงเงา  

ราชปะแตน  ราชปแตน  

โรงเตี๊ยม  โรงเต้ียม  

ล    

ลมปราณ  ลมปราน  

ล็อกเกต  ล็อกเก็ต  

ลอตเตอรี่  ล็อตเตอรี่  

ละมุนละไม  ละมุนลไม  

ล าไย  ลําใย  

ล่ าลา  ร่ํารา  

ลิดรอน  ริดรอน  

ลิฟต์  ลิฟท๑  

เลือกสรร  เลือกสรรค๑  

เลือดกบปาก  เลือดกลบปาก  

โล่  โลํห๑  

ว    

วงกต  วงกฏ  

วงศาคณาญาติ  วงศาคนาญาติ  

วนิพก  วนิพพก  

วอลเลย์บอล  วอลเลํย๑บอล  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

วันทยหัตถ์  วันทยาหัตถ๑  

วันทยาวุธ  วันทยวุธ  

ว้าย(ค าอุทาน)  ว๏าย  

วายปราณ  วายปราน  

วิกฤตการณ์(เหตุการ
วิกฤติ)  วิกฤตกาล(เวลาวิกฤต)  

วิจารณ์  วิจารย๑  

วิจารณญาณ  วิจารณญาน  

วิญญาณ  วิญญาน  

วิตถาร  วิตถาน  

วิบัติ  วิบัต  

วิปโยค  วิปโยก  

วิเศษ(ยอดเยี่ยม)  
วิเศษณ๑(คําขยายนามหรือ
กริยา)  

เวทมนตร์  เวทมนต๑  

เวียดนาม  เวียตนาม  

ศ    

ศิโรราบ  สิโรราบ  

ศีรษะ  ศรีษะ  

ศึกษานิเทศน์  ศึกษานิเทศก๑  

ส    

สเกต  สเก็ต  

สติสัมปชัญญะ  สติสัมปัญชัญญะ  
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สถิต  สถิตย๑  

สนุกเกอร์  สนุ๎กเกอร๑  

สไบ  สะไบ  

สปาเกตตี  สปาเก็ตตี้  

สมดุล  สมดุลย๑  

สมเพช  สมเพท  

สร้างสรรค์  สร๎างสรร  

สแลง(Salang)  แสลง(ไมํถูกกับโรค)  

สวรรคต  สวรรณคต  

สะเต๊ะ  สเต๏ะ  

สักการบูชา  สักการะบูชา  

สังเกต  สังเกตุ  

สัญชาตญาณ  สัญชาติญาณ  

สัญญาณ  สัญญาน  

สันโดษ  สันโดด  

สับปลับ  สับปรับ  

สัมภาษณ์  สําภาษณ๑  

สาบสูญ  สาปสูญ  

สับปะรด  สัปปะรด  

สารทุกข์สุกดิบ  สารทุกข๑สุขดิบ  

ส าอาง  สําอางค๑  

สีสัน  สีสรรค๑  
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สุกียากี้  สุกียากี  

สุคติ  สุขคติ  

สูติบัตร(ใบเกิด)  สูจิบัตร(ใบแสดงรายการ)  

เสกสรร  เสกสรรค๑  

เสน่ห์  สเนํห๑  

 X ไส   X ใส  

แสตมป์  สแตมป์  

ห    

หงษ์  หงส๑  

หยักศก  หยักโศก  

หยากไย่  หยากใยํ  

หลงใหล  หลงไหล  

หลุมพราง  หลุมพลาง  

หอมหวน  หอมหวล  

เหงื่อกาฬ  เหง่ือกาล  

หุ่นยนต์  หุํมยนตร๑  

เหล็กใน  เหล็กไน  

เหลวไหล  เหลวใหล  

อ    

อนุญาต  อนุญาติ  

อนุสาวรีย์  อนุเสาวรีย๑  

อนุมัติ  อนุมัต  
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อนุมาน  อนุมาณ  

อเนก  เอนก  

อเนจอนาถ  อเน็จอนาถ  

อนุโลม  อณุโลม  

อบอวล  อบอวน  

อภินิหาร  อภินิหารย๑  

อภิรมย์  อภิรมณ๑  

อรไท  อรทัย  

อลังการ  อลังการณ๑  

อสงไขย  อสงไข  

อสุนีบาต  อสุนีบาท  

อหังการ  อหังการณ๑  

ออฟฟิศ  ออฟฟิส  

อะดรีนาลิน  อดรีนาลิน  

อะมีบ้า  อะมีบ๎า  

อะลุ้มอล่วย  อะลุ๎มอะลํวย  

อะลูมิเนียม  อลูมิเนียม  

อัญมณี  อัญมนี  

อัตนัย  อันไนย  

อัตภาพ  อรรถภาพ  

อันธพาล  อันตพาล  

อับปาง  อัปปาง  
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อัปรีย์  อับปรีย๑  

อัมพร  อําพร  

อัลตราไวโอเลต  อุลตร๎าไวโอเล็ต  

อัศจรรย์  อัศจันทร๑  

อัสดง  อัศดง  

อากัปกิริยา  อากับกิริยา  

อาคเนย์  อาคเณย๑  

อาจิณ  อาจินต๑  

อาชีวศึกษา  อาชีวะศึกษา  

อานิสงส์ทรอนิก  อานิสงค๑  

อาเพศ  อาเพท  

อาระบิก  อารบิก  

อารมณ์  อารมย๑  

อารักขา  อารักษ๑ขา  

อารี  อารีย๑  

อาวุธ  อาวุท  

อ ามหิต  อัมหิต  

อินเดียนแดง  อินเดียแดง  

อินทผลัม  อินทผาลัม  

อินทรีย์(ร่างกาย)  อินทรี  

อินฟราเรด  อินฟาเรด  

อิเล็คตรอน  อิเลคตรอน  
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    ปัจจุบันนักภาษาศาสตร์  ไม่
นับสะเกินเป็นเสียงสระ  เพราะมี
เสียงพยัญชนะผสม
อยู ่ คือ  อ า  มีตัว  ม, ใอ มี
ตัว  ย,  ไอ  มีตัว  ย , เอา  มีตัว ว 
,  ฤ  ฤา  มีตัว  ร  , ฦ   ฦา  มี
ตัว   ล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อิเล็คทรอนิกส์  อิเล็ค  

อุกกาบาต  อุกกาบาท  

อุดมการณ์  อุดมการ  

อุทาหรณ์  อุทาหร  

อุบาทว์  อุบาทย๑  

อุปมาอุปไมย  อุปมาอุปมัย  

อุปโลกน์  อุปโลก  

อุโมง  อุโมงค๑  

เอกเขนก  เอกขเนก  

เอกซเรย์  เอ็กซเรย๑  

แอลกอฮอล์  แอลกอฮอร๑  

โอกาส  โอกาศ  

ฮ    

ฮิจเราะจ์  ฮิจเราะห๑  

ฮิปโปโปเตมัส  ฮิบโปโปเตมัส  

ฮีเลียม  ฮีเลี่ยม  

เฮโมโกลบิน  ฮีโมโกลบิน  

เฮอริเคน  เฮอร๑ริเคน  

ไฮดรา  ไฮดร๎า  
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 สูตรที่ 4 “การจําแนกคํา”     
 สูตรที่ 5 “ชนิดของคํา”  

          การจําแนกชนิดของคําในภาษาไทย สามารถจําแนก
ได๎ตามความหมาย และหน๎าที่ท่ีใช๎ในประโยค โดยแบํงเป็น ๗ ชนิด คือ  

๑. คํานาม  

๒. คําสรรพนาม  

๓. คาํกริยา  

๔. คําวิเศษณ๑  

๕. คําบุพบท  

๖. คําสันธาน  

๗. คําอุทาน  

๑. คํานาม  

          คือ คําที่ใช๎เรียกชื่อคน สัตว๑ สิ่งของ สถานท่ี อาการ และสภาพท่ีเป็นนามธรรมและ
รูปธรรมคํานามแบํงเป็น ๕ ชนิด คือ  

          ๑.๑ นามทั่วไป (สามานยนาม) คือ คําที่ใช๎เรียกชื่อท่ัวไป โดยไมํเฉพาะเจาะจงวําเป็น
คนสัตว๑ สิ่งของ หรือสถานท่ีใด เชํน ครู นักเรียน โรงเรียน พํอ แมํ บ๎าน จังหวัด ไฟฟา้ ถนน 
มะมํวง แมํน้ํา สะพาน การบ๎าน อีแร๎ง เครื่องบิน รถยนต๑ เรือ ฯลฯ  

          ๑.๒ นามเฉพาะ (วิสามานยนาม) คือ คําที่เป็นชื่อเรียกโดยเฉพาะเจาะจงวําเป็นใคร 
สัตว๑ชนิดใด สิ่งของประเภทไหน หรือสถานท่ีแหํงใด เชํน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียม
ทหาร วันอาทิตย๑ เดือนมกราคม สะพานพระรามแปด สมชาย ฯลฯ  
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          ๑.๓ นามบอกหมวดหมู่ (สมุหนาม) คือ คํานามที่บอกถึงหมูํคณะ ของคน สัตว๑ และ
สิ่งของท่ีอยํูรวมกันจํานวนมาก เชํน คณะ นิกาย บริษัท รัฐบาล ฝูง โขลง กอง เหลํา พรรค 
พวก ฯลฯ  

          โดยท่ัวไปสมุหนามมักจะใช๎นําหน๎าคํานามอื่น ๆ เชํน กองเสือป่า คณะกรรมการ 
พรรครํวมรัฐบาล ฝูงปลาโลมา กองพันทหาร กองโจร ฯลฯ  

          ๑.๔ นามบอกลักษณะ (ลักษณนาม ) คือ คํานามที่ใช๎บอกลักษณะ สัณฐาน ชนิด 
จํานวน และหมวดหมูํ ของคน สัตว๑ สิ่งของ และสถานที่  

          โดยท่ัวไปลักษณนามมักจะใช๎ตามหลังคําคณุศัพท๑ หรือตัวเลขท่ีบอกจํานวนเชํน 

ไขํเป็ด ๒ ฟอง  

ช๎าง ๙ เชือก  

เงิน ๕ บาท  

รถโฟล๑ก ๔ คัน  

พระสงฆ๑ ๔ รูป ฯลฯ  

ลักษณนามแบํงเป็น  

ก. ลักษณนามบอกสันฐาน 

ลักษณ
นาม 

ใช้กับ   
ลักษณ
นาม 

ใช้กับ 

วง  
แหวน วงกลม ตะกร๎อ สักวก 
มโหรี เพลง  

   ดวง  
รอยดําง ตรา พระอาทิตย๑ ดาว ไฟ 
ดาวเทียม  

หลัง  เรือน ตึก กูบ ประทุน เก๐ง    กระบอก  ปล๎องไม๎ไผํ ข๎าวหลาม พลุ ปืน 
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บุษบก มุ๎ง  ไฟฉาย  

แผํน  
ขนมปัง กระดาษ กระดาน 
กระเบือ้ง อิฐ  

   เส๎น  เชือก ลวด ด๎าย ผม สร๎อย เข็มขัด  

ผืน  
ผ๎า เสื่อ พรม กระแชง หนงัสัตว๑ 
(ท่ีใช๎ปู) ธง  

   สาย  
ถนน ทาง แมํน้ํา สร๎อย แคว เข็ม
ขัด  

บาน  
ประตู หน๎าตําง กระจกเงา 
กรอบรูป  

   ปาก  แห อวน สวิง โพงพาง เปล  

ลูก  ส๎ม ฟุตบอล พายุ     ป้ืน  ตอก (ทีม่ีขนาดกว๎าง) เลื่อย  
ใบ  บัตรประชาชน ถาด จาน     ซี ่ ฟัน ก๎านรํม ลูกกรง  
แทํง  เหล็ก ตะกั่ว ดินสอ ทอง ครั่ง     แพ  ฝอยทอง ข๎าวเมําทอด  
ก๎อน  สบํู ถําน อิฐ เนื้อ     เกล็ด  พิมเสน ดํางทับทิม  

คัน  
รํม ฉัตร ธนู หน๎าไม๎ ช๎อน ส๎อม 
ซอ เบ็ด ไถ  

   ราง  ลูกคิด ระหัด ระนาด  

ต๎น  ส๎ม เสา ซุง เทียนพรรษา     เม็ด  ยา กระดุม กรวด ถั่ว สิว  
ลํา  ไม๎ไผํ อ๎อย เครื่องบิน จรวด เรือ     ตับ  พลุ ลูกปืน ประทัด ปลายําง จาก  

เครื่อง  
วิทยุ โทรทัศน๑ คอมพิวเตอร๑ พัด
ลม  

         

ข. ลักษณนามบอกการจ าแนก 

ลักษณ
นาม 

ใช้กับ   
ลักษณ
นาม 

ใช้กับ 

กอง  ลูกเสือ อิฐ ทราบ ผ๎าป่า     ครอก  ลูกสุนัข ลูกปลา ลูกแมว ลูกหนู  
พวก  คน สัตว๑     ประเด็น  ปัญหา ข๎อโต๎แย๎ง เร่ืองราว 

ข๎อความ  
เหลํา  ทหาร เวไนยสัตว๑     รูปแบบ  กวีนิพนธ๑ งานประพันธ๑ วิธีสอน 

การสอน การพัฒนา  
หมวด  วิชา ทหาร ลูกเสือ ศัพท๑     ลักษณะ  อุปนิสัย การกระทํา งาน  
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หมํู  คน สัตว๑ ของ     แบบ  ทรงผม เครื่องแตํงกาย ตัวอักษร 
ตัวพิมพ๑  

ฝูง  วัว ควาย ปลา นก     ชนิด  เชื้อโรค ยา ผลิตภัณฑ๑ คน พืช 
สัตว๑  

โขลง  ช๎าง     ประเภท  อาหาร กับข๎าง ดนตรี อาคาร  
คณะ  คน พระสงฆ๑     ประการ  พร ความสําเร็จ เหตุผล ความ

จําเป็น  
นิกาย  ลัทธิ ศาสนา     อยําง  กับข๎าว เครื่องปรุง การกระทํา  
สํารับ  กระดุม กับข๎าว เครื่องเรือน 

เครื่องแตํงกาย  
   จําพวก  มนุษย๑ เปรต สัตว๑ พืช  

ชุด  เครื่องแตํงกาย การแสดง 
ข๎อสอบ  

   ระดับ  ภาษา ข๎าราชการ การศึกษา  

ข๎อ  เลข คําแนะนาํ สัญญา กติกา     ขั้น  ตําแหนํง ความรุนแรง การ
เตรียมพร๎อม การปฏิบัติ ยศ  

โรง  ละคร โขน หนัง     ฉบับ  จดหมาย เอกสาร นิตยสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ๑  

 ค. ลักษณนามบอกจํานวน หรือปริมาณ 

ลักษณ
นาม 

ใช้กับ   ลักษณนาม ใช้กับ 

คูํ  รองเท๎า ถุงเท๎า แจกัน เชิงเทียน 
ช๎อนส๎อม เขาสัตว๑  

   โยชน๑ 
กิโลเมตร  

ระยะทาง  

โหล  ดินสอ สมุด ไม๎หนีบผ๎า ของใช๎     กลํอง  นม ของขวัญ  
กุลี  ผ๎าลาย ผ๎าพื้น ผ๎าโสรํง (ผ๎าหํอท่ี

รวมกัน ๒๐ ผืน)  
   หยด  น้ํา น้ํายา เหงื่อ  

บาท  เงิน ทองคํา เครื่องยาไทย     หีบ  นม เสื้อผ๎า  
ชั่ง แป้ง ทองคํา ถั่ว     ขวด  น้ําอบ น้ําหอม น้ําปลา  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

กิโลกรัม  
ช๎อน ถ๎วย  แป้ง ถั่ว น้ําปลา น้ํา     ชะลอม  ผลไม๎  
ลิตร ตุํม 
ไห  

         

 ง. ลักษณนามบอกเวลา 

ลักษณ
นาม 

ใช้กับ   
ลักษณ
นาม 

ใช้กับ 

ยก  การชกมวย การตํอสู๎     ยุค  ชํวงเวลา  
รอบ  การแสดง การแขํงขัน อายุ     หน  การกระทํา ความผิด การเตือน  
ครั้ง  การประกวด การชกมวย การ

ประชุม การแสดง  
   ที  การตี  

คราว  การประชุม การจัดงาน     ชํวง  บทเรียน คลื่นเสียง คลื่น
แมํเหล็กไฟฟ้า  

สมัย  การประชุม ระยะเวลา     ศตวรรษ  เวลา  
นาที 
ชั่วโมง  

เวลา     กะ  การทํางาน การเข๎ายาม  

วัน เดือน 
ปี  

            

  จ. ลักษณนามบอกวิธีทํา 

ลักษณ
นาม 

ใช้กับ   
ลักษณ
นาม 

ใช้กับ 

จีบ  พลู     กํา (ฟ่อน)  ผัก ชํอดอกไม๎ ธูป  
มวน  บุหรี่     หํอ  ขนม เสื้อผ๎า ของขวัญ  
มัด  ฟืน ข๎าวต๎มผัด อ๎อย ไม๎รวก     หยิบ  ทองหยิบ  
พับ  ผ๎า กระดาษ     จับ  ขนมจีน  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ม๎วน  ผ๎า กระดาษ แพร ริบบ้ิน ฟิล๑ม 
เชือก  

   
ผูก  ใบลาน  

  ฉ. ลักษณนามอื่น ๆ ซึ่งไมํสามารถจัดเข๎าพวกได๎ 

ลักษณ
นาม 

ใช้กับ   
ลักษณ
นาม 

ใช้กับ 

พระองค๑  พระเจ๎าแผํนดิน เจ๎านายชัน้สูง  
   

อัน  ไม๎บรรทัด คีม แปรงสีฟัน ที่เขี่ย
บุหรี่  

องค๑  เจดีย๑ พระทนต๑ พระบรม
ราโชวาท  

   
เลา  ป่ี ขลุํย  

รูป  ภิกษุ สามเณร     เชือก  ช๎างบ๎าน (ช๎างป่าเรียกวําตัว)  
ตน  ยักษ๑ ภูตผีปีศาจ ฤๅษี วิทยาธร     เรือน  นาฬิกา  
คน  นักเรียน กรรมกร กรรมการ 

เจ๎าหน๎าท่ี ชี พราหมณ๑ 
   

คัน  จักรเย็บผ๎า รถ  

ตัว  สุนัข แมว โต๏ะ เก๎าอี้ ม๎านัง่  

   

เลํม  หนังสือ เกวียน เทียน เข็ม 
กรรไกร สิ่ว ดาบ  

ขวาน หอก  
ใบ  ส๎ม ตู๎ หม๎อ กระโถน ตุํม หมอน     ชิ้น  ขนม งาน บทประพันธ๑ ผ๎า  
เร่ือง  นิทาน นวนิยาย ภาพยนตร๑ 

ละคร ธุระ  
   

ด๎าม  ปากกา  

สิ่ง  กับข๎าว ของ สิ่งของ           

   

ช. ลักษณนามซ้ าชื่อ คือ การนําคํานามขา๎งหน๎ามามาใช๎เป็นลักษณะนาม เชํน  

เพลงชาติไทยมี ๑ เพลง  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

มนุษย๑มี นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว  

การประชุมเอเปคที่ประเทศไทยมี ประเทศสมาชิกท่ีเข๎ารํวมท้ังหมด ๒๑ ประเทศ  

          คําท่ีใช๎ลักษณะนามซ้ําชื่อ ได๎แกํกองทัพ กระทรวง กรม เขื่อน แคว๎น ครอบครัว เงา 
จุด ตําแหนํง นิ้ว หู หาง ปัญหา เพลง ภาษา ร๎อน ฤดู วัด ศพ สมาคม หลุม องค๑การ ตําบล 
อําเภอ เมือง รัฐ โลก ประเทศ หมูํบ๎าน รูป ฯลฯ  

รวบรวมค าลักษณะนามจาก Internet มาให้ 
ก 

                                   กงจักร                                                       กง,วง 

                                    กงธนู                                                         คัน 
                                     กบ                                                            ตัว 

                                   กรงขัง                                                       กรง 
                                  กรรไกร                                                       เลํม 

                                   กรวด                                                         ก๎อน 
                                กรอบพระ                                                  กรอบ,อัน 

                                  กระจก                                                     แผํน,บาน 

                                 กระจับปี่                                                        คัน 
                                  กระจาด                                                        ใบ 

                                  กระแจะ                                                       วง,คู ํ
                                  กระโจม                                                       หลัง 

                                  กระชอน                                                       อัน 
                                   กระชัง                                                         ใบ 

                                  กระชาย                                                     แงํง,หัว 
                                    กระชุ                                                           ใบ 

                                   กระเช๎า                                                          ใบ 

                                  กระแชง                                                         ผืน 
                                   กระด๎ง                                                          ใบ 

                                   กระดอง                                                  กระดอง,ฝา 
                                   กระดาน                                                       แผํน 



109 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                 กระดานดํา                                                     แผํน 

                                   กระดุม                                                         เม็ด 

                                   กระดูก                                                        ทํอน,ชิ้น 
                                  กระต๏อบ                                                        หลัง 

                                   กระตําย                                                         ตัว 
                                    กระติก                                                          ใบ 

                                   กระถาง                                                        ใบ,ลูก 
                                   กระโถน                                                        ใบ,ลูก 

                                    กระทง                                                           ใบ 
                                กระทรวง                                                       กระทรวง 

                                 กระเทียม                                                      หัว,กลีบ,จุก 

                                 กระบวย                                                            อัน 
                                 กระบอก                                                            อัน 

                              กระบองเพชร                                                       ต๎น 
                                  กระบี่                                                               เลํม 

                                 กระบุง                                                            ใบ,ลูก 
                                กระเบื้อง                                                           แผํน 

                                 กระป๋อง                                                            ใบ 

                                  กระปุก                                                             ใบ 
                                  กระเป๋า                                                            ใบ 

                                 กระโปรง                                                         ตัว 
                                  กระสวย                                                          อัน 

                                  กระสอบ                                                         ใบ 
                                   กระสุน                                                        ลูก,นัด     
                                     กรับ                                                             คู ํ
                                     กริช                                                            เลํม        
                                    กลด                                                             คัน 

                                   กลอง                                                           ใบ,ลูก 
                                   กลํอง                                                       ใบ,กลํอง,ลูก 

                                   กล๎อง                                                           กล๎อง 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                   กลอย                                                            หัว 

                                  กษัตริย๑                                                      พระองค๑ 
                                    ก๏อก                                                             ก๏อก 
                                 กองกอย                                                           ตัว 

                                  กองทัพ                                                      กองทัพ 
                                  กองพล                                                       กองพล 

                               กะละปงัหา                                                    กิ่ง,ต๎น 
                                  กะละมัง                                                     ใบ,ลูก 

                                   กังหัน                                                          ตัว 
                                   กันชน                                                          อัน 

                                  กันสาด                                                      อัน,ด๎าน 

                                กัลปพฤกษ๑                                                      ต๎น 
                                    ก๎าม                                                           ก๎าม 

                                  การ๑ตูน                                                      ตัว,เร่ือง 
                               กาสาวพัสตร๑                                                   ผืน 

                                    กําไล                                                          วง 
                                   กินนร                                                       ตัว,ตน 

                                   กุญแจ                                                      ดอก,ลูก 

                                     กุฎ ี                                                         หลัง 
                                   เกวียน                                                       เลํม 

                                    เกียร๑                                                        ชุด 
                                    เกี๊ยะ                                                         คู ํ
                                    แก๎ว                                                         ใบ 
                                   โกดัง                                                        หลัง 

กฎหมาย              ฉบับ 
กรรไกร              เลํม 

กระด๎ง                  ใบ ลูก 

กระดาน                  แผํน 
กระป๋อง                         ใบ 

กรับ                      คู ํ
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

กลํองไม๎ขีดไฟ        กลํอง  กลัก 

กากะเยีย              ชุด  สํารับ 

กางเกง                        ตัว 
กาพย๑                 บท 

กําไล                 วง 
กีตาร๑                           ตัว 

เกวียน               เลํม 
เกาทัณฑ๑                    คัน 

 ข 

                                      ขน                                                         เส๎น 
                                     ขนม                                                        ชิ้น 

                                   ขนมครก                                                  ฝา,คู ํ
                                    ขนมจีน                                                  จับ,หัว 

                                      ขมิ้น                                                    แงํง,หัว 
                                       ขลุํย                                                      เลา 

                                      ขวาน                                                    เลํม 

                                    ขอ,ตะขอ                                                 ตัว 
                                      ขอสับ                                                    อัน 

                                         ขัน                                                      ใบ 
                                         ขําย                                                     ผืน 

                                         ข๎าว                                                     เม็ด 
                                     ข๎าวเกรียบ                                               แผํน 

                                     ข๎าวต๎มผัด                                             มัด,กลีบ 
                                       ข๎าวตอก                                                 ดอก 

                                       ข๎าวโพด                                                 ฝัก 

                                     ข๎าวเมําทอด                                            ลูก,แพ 
                                       ข๎าวหลาม                                             กระบอก 

                                           ขิง                                                    แงํง,หัว 
                                           ขิม                                                       ตัว 

                                           เขํง                                                    ใบ,ลูก 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                           เขต                                                     เขต 

                                           เข็ม                                                     เลํม 

                                          เข็มขัด                                               เส๎น,สาย 
                                         เข็มหมุด                                                 ตัว 

                                         เขา,ภูเขา                                             เขา,ภูเขา 
                                         เขา(สัตว๑)                                           เขา,ข๎าง,คู ํ
                                            เขื่อน                                                  เขื่อน 
                                             ไขํ                                                     ฟอง 

                                           ไขํมุก                                                   เม็ด 
ขน                       เส๎น 

ขนมจีน                 จับ 

ขลุํย                   เลา 
ขมิ้น                  แงํง 

ของ๎าว                        เลํม 
ขํา                                แงํง 

ข๎าวตอก                        ดอก 
ข๎าวโพด                           ฝัก 

ขิม                             ตัว 

ขีปนาวุธ                         ลูก 
เขียงหมู                        เขียง 

ไขํ                               ฟอง 
ไขํมุก                            เม็ด 

 

ค 
                                             คทา                                                อัน,เลํม 

                                          คบเพลิง                                              อัน,ดุ๎น 
                                             ครก                                                 ใบ,ลูก 

                                          ครอบครัว                                         ครอบครัว 

                                              ครีบ                                                 ครีบ 
                                              ครุฑ                                                 ครุฑ 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                              คลอง                                               คลอง 

                                              คลินิก                                               แหํง 

                                               คอก                                                คอก 
                                               ค๎อน                                                เต๎า 

                                            คอนเสิร๑ต                                            วง 
                                          คอมพิวเตอร๑                                       เคร่ือง 

                                             คันฉํอง                                             อัน 
                                              คันไถ                                               คัน 

                                               คาง                                                คาง 
                                               คําย                                                คําย 

                                           คาราวาน                                             กอง 

                                               คีม                                                อัน,เลํม 
                                               คุก                                                แหํง,คุก 

                                              คุกกี้                                                ชิ้น,อัน 
                                              คูหา                                                 คูหา 

                                               เค๎ก                                                ชิ้น,อัน 
                                              เคเบิล                                             เส๎น,สาย 

                                      เคร่ืองบันทึกเสียง                                     เคร่ือง 

                                            เคร่ืองบิน                                         ลํา,เคร่ือง 
                                           เคร่ืองแบบ                                            ชุด 

                                           เคร่ืองรํอน                                             ลํา 
                                               เคียว                                                เลํม 

                                               แครํ                                                แครํ 
                                               โคม                                            ดวง,ใบ,ลูก 

                                              โคลง                                                บท 
    คทา                       เลํม  อัน 

คลื่น                       ลูก 

แคน                    เต๎า 
คัมภีร๑ใบลาน        ผูก 

โคลง                     บท 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

 

ฆ 
                                               ฆ๎อง                                              ใบ,ลูก 

ง 
                                                งวง                                                งวง 

                                                งอบ                                                 ใบ 
                                               งาช๎าง                                               กิ่ง 

                                                 ง๎าว                                                เลํม 
                                                  งิ้ว                                               ตัว,ใบ 

จ 
                                             จดหมาย                                           ฉบับ 
                                               จรวด                                               ลํา 

                                                 จอ                                               ผืน,จอ 
                                                จอบ                                               เลํม 

                                                จะเข๎                                              ตัว 
                                                 จักร                                           คัน,หลัง 

                                              จังหวัด                                         จังหวัด 

                                                 จาก                                              ตับ 
                                                 จาน                                           ใบ,ลูก 

                                           จานบิน,จานผ ี                                     ลํา 
                                              จานเสียง                                         แผํน 

                                                  จิต                                              ดวง 
                                                  จีวร                                             ผืน 

                                                 จุลสาร                                       ฉบับ,เลํม 
                                                  เจดีย๑                                            องค๑ 
                                                  แจกัน                                            ใบ 

                                          ใจ,ดวงใจ,หัวใจ                                    ดวง 
 

ฉ 
                                           ฉลองพระองค๑                                     องค๑ 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                           ฉลองพระบาท                                ข๎าง,คู,ํองค๑ 
                                                 ฉัตร                                              คัน 

                                                  ฉาง                                             หลัง 
                                                  ฉาบ                                            ข๎าง,คู ํ
                                                 โฉนด                                           ฉบับ 
                                                   ฉิ่ง                                            ข๎าง,คู ํ
                                                 ฉมวก                                            เลํม 

ช 
                                                  ชฎา                                             หัว 

                                                  ชนัก                                             เลํม 
                                                 ชมรม                                          ชมรม 

                                                  ช๎อน                                             คัน 
                                                  ชอล๑ก                                       แทํง,กลํอง 

                                                 ชะลอม                                        ใบ,ลูก 
                                                 ชะแลง                                           อัน 

                                                   ช๎าง                                            เชือก 

                                                ชานชาลา                                       ชาน 
                                               ชานหมาก                                        คํา 

                                               ชายแครง                                        ผืน 
                                             ชิงช๎าสวรรค๑                                    เคร่ือง 

                                                ชุมทาง                                        ชุมทาง 
                                         ชุมสายโทรศัพท๑                                 ชุมสาย 

                                                  เช็ค                                        ฉบับ,ใบ,เลํม 
                                               เชิงเทียน                                     อัน,ข๎าง,คู ํ
                                                  แชร๑                                           มือ,วง 
 

ซ 
                                                   ซอ                                              คัน 

                                                  ซอง                                             ซอง 
                                                ซากศพ                                          ซาก 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                               ซาลาเปา                                         ลูก,ใบ 

                                                 ซิการ๑                                             มวน 

                                                   ซิ่น                                             ถุง,ผืน 
                                                   ซิป                                           อัน,เส๎น,สาย 

                                                ซี่โครง                                             ซี่ 
                                                   ซุง                                             ทํอน,ต๎น 

                                                เซียมซี                                              ติ้ว 
                                                   โซํ                                             เส๎น,สาย 

ฌ 
                                             ฌาปนสถาน                                       แหํง 

ญ 
                                                ญัตติ                                              ญัตติ 
                                                 ฎีกา                                               ฎีกา 

ฐ 
                                                 ฐาน                                                ฐาน      
                                              ฐานทัพ                                           ฐานทัพ 

 

ณ 
                                          เณร,สามเณร                                          รูป 

ด 
                                              ดนตรี                                                 วง 

                                             ดราฟต๑                                             ฉบับ,ใบ 
                                             ดวงใจ                                                ดวง 

                                      ดวงตราไปรษณีย๑                                       ดวง 

                                            ดวงตา                                                ดวง 
                                            ดอกจัน                                                 ตัว 

                                            ดอกไม๎                                          ดอก,ชํอ,พวง 
                                            ดั้งจมูก                                                 ดั้ง 

                                              ดําน                                                  ดําน 
                                              ดาบ                                                   เลํม 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                            ดาบส                                                   ตน 

                                         ดารา,ดาว                                                ดาว 

                                           ดาวตก                                                  ดวง 
                                            ดินสอ                                                  แทํง 

                                          ดุริยางค๑                                                  วง 
                                             ดุม                                                      เม็ด 

                                           เดือย                                                      อัน 
                                         ไดนาโม                                                   ลูก 

ต 
                                         ตถาคต                                                   องค๑ 
                                         ตระกูล                                                 ตระกูล 

                                          ตรา                                                      ดวง 
                                       ตรายาง                                                    อัน 

                                       ตราสาร                                                  ฉบับ 
                                          ตรี                                                        เลํม 

                                         ตลับ                                                    ใบ,ลูก 

                                     ตลับลูกปืน                                                 ตลับ 
                                        ตลาด                                                    ตลาด 

                                ตลาดหลักทรัพย๑                                            แหํง 
                                        ตวัก                                                       อัน 

                                      ตะกร๎อ                                                     ลูก 
                                      ตะกร๎า                                                     ลูก 

                                     ตะเกียง                                                    ดวง 
                                     ตะเกียบ                                                  ข๎าง,คู ํ
                                      ตะขอ                                                     ตัว,คู ํ
                                      ตะไบ                                                    เลํม,อัน 
                                       ตะปู                                                    ตัว,ดอก 

                                     ตะโพน                                                  ใบ,ลูก 
                                      ตะวัน                                                     ดวง 

                                     ตะหลิว                                                     อัน 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                        ตั่ง                                                         ตัว 

                                        ตั๋ว                                                         ใบ 

                                     ตัวโน๎ต                                                      ตัว 
                                     ตาขําย                                                    ผืน,ปาก 

                                      ตาชั่ง                                                      เคร่ือง 
                                      ตํารับ                                                       ตํารับ 

                                      ตํารา                                                     เลํม,ฉบับ 
                                      ตุ๏กตา                                                         ตัว 

                                       ตุํม                                                         ใบ,ลูก 
                                      โต๏ะ                                                           ตัว 

                                     ไต๎ฝุ่น                                                          ลูก 
 

ถ 
                                      ถนน                                                          สาย 

                                      ถาด                                                           ใบ 
                                       ถ้ํา                                                             ถ้ํา 

                                    ถุงเท๎า                                                        ข๎าง,คูํ 
                                     เถระ                                                           รูป 

                                   โถส๎วม                                                          โถ 

ท 
                                     ทวน                                                           เลํม 

                                     ทวีป                                                          ทวีป 
                                ทองคําเปลว                                                     แผํน 

                                    ทะเล                                                           แหํง 
                                     ทัพ                                                          กอง,ทัพ 

                                 ทางหลวง                                                       สาย 
                                    ที่ดิน                                                         แปลง,ผืน 

                                   ที่นอน                                                        ผืน,แผํน 

                                   เทพเจ๎า                                                         องค๑ 
                                   เทวดา                                                          องค๑ 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                    เทียน                                                           เลํม 

                                  เทือกเขา                                                       เทือก 

                                  โทรทัศน๑                                                     เคร่ือง 

ธ 
                                   ธงชาติ                                                         ผืน 
                                   ธนบัตร                                                     ใบ,ฉบับ 

                                  ธนาคาร                                                   ธนาคาร,แหํง 
                                  ธนาณัติ                                                      ฉบับ,ใบ 

                                 ธรรมาสน๑                                                      หลัง 

                                     ธูป                                                             ดอก 

น 
                                     นม                                                             เต๎า 
                                    นรก                                                            ขุม 

                                  นักบวช                                                         รูป 

                                  นักบุญ                                                          รูป 
                                    นา                                                          แปลง,ผืน 

                                 นางฟ้า                                                          องค๑ 
                                 นาฬิกา                                                          เรือน 

                                  น้ําพุ                                                     สาย,ที่,แหํง,อําง 
                                นิตยสาร                                                        ฉบับ 

                                 นิทาน                                                           เร่ือง 

บ 
                               บทกลอน                                                        บท 

                               บทความ                                                       เร่ือง 
                                บังกะโล                                                       หลัง  
                                บัตรเชิญ                                                      บัตร 
                             บัตรประจําตัว                                                ฉบับ 

                                  บาตร                                                       ใบ,ลูก 
                               บาทหลวง                                                    รูป 

                                 บายศรี                                                     สํารับ 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                                  บุหร่ี                                                        มวน 

                                  เบ็ด                                                          ตัว 

                               ใบมีดโกน                                                    ใบ 

ป 
                                 ปฏิทิน                                               ฉบับ,แผํน,อัน 
                          ประกาศนียบัตร                                             ฉบับ 

                                ประทุน                                                    หลัง 
                                  ปลิง                                                        ตัว 

                                 ปิ่นโต                                                  ใบ,เถา,สาย 

                                   ปี่                                                           เลา 
                               ปี่พาทย๑                                                   วง,ราง 

                                  ปืน                                                      กระบอก 
                                เปียโน                                                      หลัง 

                                แปรง                                                        อัน 

ผ 
                              ผ๎ากฐิน                                                    ชุด,ไตร 

                               ผ๎าซิ่น                                                      ผืน,ถุง 
                               ผ๎าถุง                                                         ถุง 

                            ผ๎าบังสุกุล                                                     ผืน 
                               เผือก                                                          หัว 

ฝ 
                           ฝอยทอง                                                        แพ 
                               ฝี                                                               หัว 

                              ไฝ                                                              เม็ด 

พ 
                            พยาน                                                        คน,ปาก 
                          พระโกศ                                                         องค๑ 
                         พระขรรค๑                                                        เลํม 

                       พระเจ๎าอยูํหัว                                                 พระองค๑ 
                        พระตําหนัก                                                      องค๑ 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                       พระธํามรงค๑                                                      องค๑ 
                       พระพุทธรูป                                                      องค๑ 
                         พระสงฆ๑                                                         รูป 
                            พริก                                                             เม็ด 

                         พวงมาลัย                                                        พวง 
                             พิณ                                                              คัน 

                         พินัยกรรม                                                       ฉบับ 
                           พิมเสน                                                         เกล็ด 

                             พูํกัน                                                         ด๎าม,เลํม 
                              ไพ ํ                                                           สํารับ 

ฟ 
                              ฟัน                                                           ซี่,แถว 
                             ฟิล๑ม                                                        แผํน,ม๎วน 

                           ไฟฉาย                                                       กระบอก 

ภ 
                         ภัตตาคาร                                                       แหํง 

                         ภาพยนตร๑                                                      เร่ือง 
                             ภิกษุ                                                            รูป 

                            ภูเขา                                                             ลูก 

ม 
                           มณฑป                                                          หลัง 

                          มโนราห๑                                                      ตัว,เร่ือง 
                           มรสุม                                                             ลูก 

                           มโหรี                                                             วง 
                          มอเตอร๑                                                           หัว 

                            มัมมี่                                                              ศพ 
                             มูํลี่                                                            ผืน,ม๎วน 

                            เมฆ                                                           กลุํม,ก๎อน 
                           แมํน้ํา                                                              สาย 

                         ไม๎กวาด                                                             อัน 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                         ไม๎ขีดไฟ                                             ก๎าน,กลัด,กลํอง,แผง,หํอ  
                          ไม๎คาน                                                           เลํม,อัน 

                         ไม๎ตีพริก                                                             อัน 
                           ไม๎อัด                                                               แผํน 

 

ย 
                           ยมทูต                                                               ตน 

                          ยมบาล                                                               ตน 
                          ยมราช                                                              องค๑ 
                            ยักษ๑                                                                 ตน 
                          ยางลบ                                                         ก๎อน,แทํง,อัน 

                        โยธวาทิต                                                             วง 

ร 
                            รถ                                                                   คัน 

                          รถไฟ                                                               ขบวน 
                         รํมชูชีพ                                                              ชุด 

                         รวงผึ้ง                                                               รวง 
                         ระนาด                                                           ลูก,ผืน,ราง 

                          ระบํา                                                                ชุด,วง 
                         ระหัด                                                              ตัว,เคร่ือง 

                      รัดประคด                                                                ผืน 

                        รายงาน                                                             ฉบับ,เร่ือง 
                        ร๎ุงกินน้ํา                                                                ตัว 

                            เรือ                                                                    ลํา 
                           เรือน                                                                 หลัง 

                          เรือนจํา                                                              เเหํง 
                         โรงเรียน                                                             โรง 

ล 
                            ลวด                                                           เส๎น,ขด,ม๎วน 
                         ลอดชํอง                                                               ตัว 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                           ละคร                                                          ตัว,โรง,คณะ 

                            ลัง                                                                   ใบ,ลัง 

                           ลัทธิ                                                                  ลัทธ ิ
                          ลําตัด                                                              คณะ,วง 

                         ลําธาร                                                                 สาย 
                         ลิปสติก                                                               แทํง 

                          ลิฟต๑                                                                   ตัว 
                       ลูกกระดุม                                                          เม็ด,สํารับ 

                        ลูกกวาด                                                               เม็ด 
                          ลูกคิด                                                              ราง,ลูก 

                          ลูกน้ํา                                                                  ตัว 

                          ลูกปัด                                                              เม็ด,ลูก 
                          ลูกปืน                                                               ลูก,นัด 

                          ลูกหนี้                                                              คน,ราย 
                          ลูกเห็บ                                                          เม็ด,ก๎อน,ลูก 

                           เลื่อย                                                                  ปื้น 
                           โลง                                                                   โลง 

ว 
         วงเวียน (เคร่ืองมือสําหรับเขียนวงกลม)                                 อัน 
                      วนอุทยาน                                                              แหํง 

                          วอ                                                                  คัน,หลัง 
                         วําว                                                                    ตัว 

                        วิมาน                                                                  องค๑ 
                        วิหาร                                                                  หลัง 

                       ไวโอลิน                                                                คัน 

ศ 
                         ศพ                                                                    ศพ 

                         ศร                                                                     คัน 
                   ศาลพระภูมิ                                                          ศาล,หลัง 

                       ศาลา                                                                   หลัง 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ส 
                       สงฆ๑                                                                     รูป 

                     สตางค๑                                                                 สตางค๑ 
                      สถูป                                                                     องค๑ 
                    สนับมือ                                                                    อัน 
                       สบูํ                                                                       ก๎อน 

                      สไบ                                                                       ผืน 
                   สมอเรือ                                                                     ตัว 

                     สมุด                                                                       เลํม 

                    สร๎อย                                                                       เส๎น 
                สลากกินแบํง                                                              ฉบับ,ใบ 

                     สวิง                                                                        ปาก 
                     สังข๑                                                                       ขอน 

                     สัตว๑                                                                        ตัว 
                   สัปทน                                                                       คัน 

                  สามเณร                                                                     รูป 

                  สายพาน                                                                     เส๎น 
                  สาแหรก                                                                   ข๎าง,คู ํ
                      สิว                                                                         เม็ด 
                      สิ่ว                                                                    เลํม,ปาก,อัน 

                     เสียม                                                                       เลํม 
                     โสรํง                                                                     ตัว,ผืน 

                    สถาบัน                                                                   สถาบัน 
     ส๎อม (เคร่ืองใช๎ในการกินอาหาร)                                                คัน 

ห 
                   หนํวยกิต                                                                 หนํวยกิต 
                    หนํอไม๎                                                                      หนํอ 

                 หนังสือพิมพ๑                                                                ฉบับ 
                    หน๎าตําง                                                                 บาน,ชํอง 

                      หมวก                                                                    ใบ,ลูก 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                       หม๎อ                                                                     ใบ,ลูก 

                      หมอน                                                                    ใบ,ลูก 

                      หลอด                                                                     หลอด 
                        หวี                                                                         เลํม 

                     หอไตร                                                                      หลัง 
                   หอประชุม                                                                   หลัง 

                     หัวโขน                                                                      หัว 
                        หิน                                                                         ก๎อน 

                        หีบ                                                                       ใบ,ลูก 
                  หีบเพลงเป่า                                                                   อัน 

                     หุบเขา                                                                       แหํง 

                       เห็ด                                                                         ดอก 
                     เหรียญ                                                                  เหรียญ,อัน 

                       แห                                                                           ปาก 

อ 
                     อกไกํ                                                                           ตัว 

                  อนุสาวรีย๑                                                                      แหํง 
                     อวน                                                                           ปาก 

                  อัครชายา                                                                      องค๑ 
                  อัครมเหสี                                                                     องค๑ 
                  อัฐบริขาร                                                                      ชุด 
                    อัปสร                                                                         นาง 

                   อาศรม                                                                        หลัง 
                     อิฐ                                                                             ก๎อน 

                   อังสะ                                                                           ตัว 

                  ออร๑แกน                                                              เคร่ือง,หลัง,ตัว 
                  อสุรกาย                                                                        ตน 

                     อําง                                                                         ใบ,ลูก 
                     อําว                                                                           อําว 

                   อาสนะ                                                                       ที่,ผืน 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

                   อําเภอ                                                                        อําเภอ 

ฮ 
               เฮลิคอปเตอร๑                                                                เคร่ือง,ลํา 
               ไฮโดรมิเตอร๑                                                                  ตัว,อัน 

          ๑.๕ นามบอกอาการ (อาการนาม) คือ คํานามท่ีใช๎บอกกริยาอาการ อาการนามมักมีคํา
วํา “ การ” และ “ ความ” นําหน๎า โดยมีหลักในการใช๎ดังนี้ 

          การ : ใช๎นําหน๎าคํากริยาท่ัวไป  

เชํน การเดิน การกิน การนอน การเรียน การสอน การพูด การอําน การฟัง ฯลฯ 

          ความ :  

๑. ใช๎นําหนา๎คําวิเศษณ๑ท่ัวไป เชํน ความดี ความชั่ว ความสวยความเร็ว ความไว ความถี่  

๒. ใช๎นําหน๎าคาํกริยาท่ีเก่ียวกับจิตใจ หรือคําท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ “ เกิด มี เป็น ดัง เจริญ 
เสื่อม” เชํน ความคิด ความรู๎ ความเข๎าใจ ความรัก ความตาย ความทุกข๑ ความเจริญ 

          “ การ” และ “ ความ” ท่ีนําหน๎าคําชนิดอื่นท่ีไมํใชํกริยา หรือคําวิเศษณ๑ ไมํถือวําเป็น
อาการนาม แตํจะเป็นสามานยนาม เชํน การบ๎าน การเรือน การพาณิชย๑ การเมือง การไฟฟ้า 
การประปา การเงิน ความแพํง 

หน้าที่ของค านาม 

          ๑. เป็นประธานของประโยค เชํน  

ครู สอนหนังสือนักเรียน  

ความสามัคค ีคือพลัง  

          ๒. เป็นกรรมของประโยค เชํน สุนัขถูกรถชน, แมํชอบทํา ต๎มยํากุ๎ง โดยคํานาม
สามารถเป็นได๎ทั้งกรรมตรง และกรรมรอง เชํน  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

เขาซื้อ เนื้อให๎แกํ เสือโครํง (เนื้อเป็นกรรมตรง, เสือโคร่งเป็นกรรมรอง),  

แมํเหย่ียวป้อน เหยื่อให๎ ลูกกา (เหยื่อเป็นกรรมตรง, ลูกกาเป็นกรรมรอง)  

          ๓. เป็นสํวนขยายของคํานามท่ีมาข๎างหน๎า เชํน  

ฉันชอบอํานหนังสือ การ๑ตูนโดเรมอน  

พี่แฮท พีช่ายของฉันเป็นทหาร  

          ๔. ขยายคํากริยาท่ีบอกสถานท่ี เวลา หรือทิศทาง เชํน  

คุณแมํไป ทํางาน  

อากาศร๎อนมากเวลา กลางวัน  

          ๕. เป็นสํวนเติมเต็มของกริยา ท่ีเรียกวํา “ สํวนเติมเต็ม” เพราะคํานามเหลํานี้เมื่อใช๎
ตามหลังกริยา “ เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือ” แล๎ว ประโยคจะได๎ใจความสมบูรณ๑ โดย
คํานามเหลํานี้ไมํจัดเป็นกรรมของกริยา เชํน  

เธอสวยเหมือน นางสาวไทย  

อั้ม พัชราภาเป็น ดาราหนงั  

          ๖. เป็นคําเรียกขานในฐานะประธาน กรรม หรือเรียกขานลอย ๆ เชํน  

พี่ขา ขอเงินซื้อขนมหนํอย  

ปกรณ๑ เธอจะไปกินสุก้ีกับฉันไหม  

          ๗. เป็นคําตามหลังบุพบท เชํน คุณครูคอยอยํูใน ห๎องพักครู ใน เป็นคําบุพบท  

สิ่งใดอยํูใน ตู๎ มิใชํอยูํใต๎ ตั่งเตียง ใต๎ เป็นคําบุพบท 

๒. ค าสรรพนาม 
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          คือ คําที่ใชแ๎ทนคํานามที่ได๎กลําวถึงแล๎ว เพื่อจะได๎ไมํต๎องเอํยคํานามนั้นซ้ําอีก คํา
สรรพนามแบํงเป็น ๗ ชนิด คือ 

          ๒.๑ สรรพนามใช้แทนบุคคล (บุรุษสรรพนาม) คือ คําที่ใช๎แทนผูพ๎ูด ผูฟ๎ัง และผู๎ถูก
กลําวถึง แบํงเป็น ๓ บุรุษ คือ  

          - สรรพนามบุรุษท่ี ๑ ใช๎แทนตัวผู๎พูด เชํน  

ฉัน ดิฉัน อีฉัน ผม กระผม ข๎าพเจ๎า กู ขา๎ อั๊ว ข๎อย อาตมา เกล๎ากระหมํอม  

          - สรรพนามบุรุษท่ี ๒ ใช๎แทนผู๎ที่เราพูดด๎วย เชํน  

คุณ ทําน เธอ ใต๎เท๎า เจ๎า แก ลื้อ เอ็ง มึง พระคุณเจ๎า โยม สีกา ฝ่าพระบาท  

          - สรรพนามบุรุษท่ี ๓ ใช๎แทนผู๎ที่เรากลําวถึง เชํน  

เขา ทําน เธอ แก มัน หลํอน พระองค๑ 

          ๒.๒ สรรนามชี้เฉพาะเจาจง หรือสรรพนามช้ีระยะ (นิยมสรรพนาม) คือ คําสรรพ
นามที่ใช๎แทนคํานาม เพื่อบอกความใกล๎ไกล ได๎แกํคําวํา “ นี่ นี้ นั่น นั้น โนํน โน๎น” เชํน 

นี่ น๎องของฉัน  

นั่น คือเพื่อนรกัของเขา  

โนํน โรงเรียนเตรียมทหารของฉัน  

นี่ ของเธอ  

          ๒.๓ สรรพนามใช้ถาม (ปฤจฉาสรรพนาม) คือ คําสรรพนามที่มีความหมายเป็น
คําถาม ไดแ๎กํคําวํา “ ใคร ไหน อะไร สิ่งใด อันไหน ผู๎ใด” เชํน  

ใคร เป็นบิดาแหํงประวัติศาสตร๑ไทย  
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ใคร มา  

แกรู๎ อะไรมาบ๎าง  

สิ่งใด อยํูในตู ๎ 

ไหน ของเธอ  

          ๒.๔ สรรพนามไม่เฉพาะเจาะจง (อนิยมสรรพนาม) สรรพนามพวกนี้จะมีรูปซ้ํากับ
ปฤจฉาสรรพนาม แตํไมํใชํประโยคคําถาม โดยจะใช๎ในประโยคที่แสดงความไมํแนํนอน 
ไมํชี้เฉพาะเจาะจง และไมตํ๎องการคําตอบ เชํน  

อะไร ฉันก็กินได๎ท้ังนั้น  

ใคร ที่ทําดี ฉันก็รักท้ังนั้น  

ใคร ๆ ก็บินได๎  

          ๒.๕ สรรพนามบอกความช้ีซ้ า หรือแบ่งพวก หรือรวมพวก (วิภาคสรรพนาม) คือ 
สรรพนามท่ีใช๎แทนคํานามท่ีกลําวไปแล๎ว เพื่อชี้ซ้ําอีกครั้ง และแยกคํานามนัน้ออกเป็นสํวน 
ๆ ได๎แกํคําวาํ “ ต่าง บ้าง กัน” ซึ่งมีหลักในการใช๎ดังนี้  

          ต่าง : ใช๎แทนคํานามข๎างหน๎า เพื่อให๎รู๎วําคํานามนั้นแยกเป็นสํวน แตํ ทํากริยาอาการ
อยํางเดียวกัน เชํน  

นักเรียน ตํางคุยเสียงดัง  

กรรมกร ตํางทํางานอยํางขยันขันแข็ง  

          บ้าง : ใช๎แทนคํานามข๎างหน๎า เพื่อให๎รู๎วําคํานามนั้นแยกเป็นหลายสํวน และ ทํากริยา
อาการตํางกัน เชํน  

ผู๎ชมละครเวที บ๎างก็ปรบมือ บ๎างก็นั่งเฉย ๆ  
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คุณครู บ๎างก็จบจุฬาฯ บ๎างก็จบธรรมศาสตร๑  

           กัน : ใช๎แทนคํานามข๎างหน๎า เพื่อให๎รู๎วําคํานามนั้นแยกเป็นสํวน แตํ ทํากริยาอาการ
โต๎ตอบกัน หรือเกี่ยวข๎องกันอยํางใดอยํางหนึ่ง เชํน  

นักเรียนยกพวกตี กัน  

คูํบําวสาวสบตา กันหวานฉ่ํา  

          คําวิภาคสรรพนามนี้ (ตําง บ๎าง กัน) ต๎องใช๎เพื่อแทนคํานามขา๎งหน๎า แตํบางครั้งคํา
วิภาคสรรพนามเหลํานี้ ก็ไมํได๎ทําหน๎าที่แทนคํานาม ซึ่งเราต๎องพิจารณาเองวํามันเป็นคํา
ชนิดใด เชํน  

          - ฝีมือการเย็บจักรของฉัน ตํางจากคนอื่น (เป็นกริยาบอกสภาพ)  

          - บอดี้การ๑ด กันไมํให๎แฟนเพลงเข๎าใกล๎นักร๎อง (เป็นกริยา)  

          - ฉันกับเพื่อนลงทุนเปิดร๎านขายขนมรํวม กัน (เป็นวิเศษณ๑ขยายกริยา)  

          - เพื่อนของฉันมีตัวเล็ก บ๎าง ตัวใหญํ บ๎าง (เป็นวิเศษณ๑ขยายเล็ก, ใหญํ)  

  

          ๒.๖ สรรพนามเช่ือมประโยค (ประพันธสรรพนาม) คือ สรรพนามท่ีใช๎เชื่อมสอง
ประโยคให๎มีความสัมพันธ๑กัน ได๎แกํ คําวํา “ ที่ ซึ่ง อัน ผู้” โดยคําเหลํานี้จะทําหน๎าที่แทน
คํานามหรือคําสรรพนามท่ีอยํูข๎างหน๎าเทํานั้น และทําหน๎าท่ีเชื่อมประโยคยํอยเข๎ากับ
ประโยคหลัก ให๎กลายเป็นประโยคความซ๎อน เชํน  

          - คน ท่ีขยันเรียนสอบผําน  

คนขยันเรียน เป็นประโยคหลัก (คน) สอบผําน เป็นประโยครอง  

          - ทหาร ผู๎เสียสละชีพเพื่อชาติสมควรได๎รับการยกยํอง  
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ทหารเสียสละชีพเพื่อชาต ิเป็นประโยคหลัก  

(ทหาร) สมควรได๎รับการยกยํอง เป็นประโยครอง  

          ๒.๗ สรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูด ได๎แกํ คําวํา “ ทําน มัน แก เขา” โดย
สรรพนามชนิดนี้มักจะวางไว๎หลังคํานาม เพื่อเน๎นความรู๎สึกของผู๎พูด วําแสดงความรู๎สึกยก
ยํอง คุ๎นเคย ดูหมิ่น เกลียดชัง หรือความรู๎สึกอ่ืน ๆ เชํน  

คนขี้ขโมย มันต๎องถูกลงโทษ (เกลียดชัง)  

คุณตา ทํานรับราชการด๎วยความซื่อสัตย๑ (ยกยํอง)  

หน้าที่ของค าสรรพนาม 

           ๑. เป็นประธานของประโยค เชํน  

ฉัน ชอบไปเท่ียวทะเล  

โนํน คือบ๎านของฉัน  

          ๒. เป็นกรรมของประโยค 

- กรรมตรง เชํน เชิญ ทํานเข๎ามากํอนคะ  

- กรรมรอง เชํน โปรดนําหนังสือมาคืน ฉันวันนี้  

          ๓. เป็นสํวนขยายของประธาน เชํน  

หัวหน๎า แกชองดุลูกน๎อง  

คุณครู ทํานให๎ฉันเช็คชื่อแทน  

วรรณวิภา เธอคือคนที่เพื่อนรัก  

          ๔. เป็นสํวนเติมเต็มของกริยา เชํน  
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เธอคือ ใคร  

สุนัขเป็น อะไร  

พรโสภิตสวย เหมือนนางงาม  

          ๕. เป็นคําเรียกขานในการสนทนา เชํน  

คุณ คะ ถึงคิวดิฉันหรือยัง  

เพื่อน ๆ ครับอยําเสียงดัง  

          ๖. เป็นตัวเชื่อมประโยคเข๎าด๎วยกัน เชํน  

ครูชอบเด็ก ท่ีตั้งใจเรียน  

ฉันชอบบ๎านสีฟ้า ท่ีอยํูริมทะเล  

๓. ค ากริยา 

          คือ คําที่แสดงอาการ/การกระทําของคํานาม หรือสรรพนาม เพื่อให๎รู๎วําคํานามหรือ คํา
สรรพนามนั้นทํา หรือเป็นอะไร เชํน  

เด็กหญิง ร้องไห ้(เด็กหญิง เป็นคํานาม, แสดงกริยาร๎องไห๎)  

เธอ ว่ายน้ า (เธอ เป็นคําสรรพนาม, แสดงกริยาวํายน้ํา)  

ชนิดของค ากริยา คํากริยาแบํงเป็น ๔ ชนิด คือ  

          ๓.๑ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรม (อกรรมกริยา) คือ คํากริยาท่ีมี ความหมายครบถ๎วนใน
ตัวเอง โดยไมํต๎องมีกรรมมารับ และประโยคมีความหมายสมบูรณ๑ เชํน  

เด็ก ร๎องไห๎  

นก บินสูง  
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รถ วิ่ง  

          อ้อ ! ... ค าต่อไปนี้สว่นใหญ่เป็นอกรรมกริยา ได้แก่ นั่ง นอน ยืน เดิน ไป ร้องไห้  

          ๓.๒ กริยาที่ต้องมีกรรม (สกรรมกริยา) คือ  

          (๑) คาํกริยาท่ีมี ความหมายไมํครบถ๎วนในตัวเอง จึงต๎องมีกรรมมารองรับการกระทํา 
ประโยคจึงจะได๎ใจความที่สมบูรณ๑ เชํน  

- แมํ กวาดบ๎าน (ถ๎าบอกวํา “ แมํ กวาด” เฉย ๆ ประโยคนี้ก็จะไมํได๎ใจความ ดังนั้น จึงต๎องมี 
“ บ๎าน” มาทําหน๎าที่กรรมในประโยค เพื่อให๎รู๎วํา “ แมํกวาดบ๎าน” )  

- ฉัน ทําการบ๎าน (ถ๎าบอกวํา “ ฉัน ทํา” เฉย ๆ ประโยคนี้ก็จะไมํได๎ใจความ ดังนั้น จึงต๎องมี 
“ การบ๎าน” มาทําหน๎าที่กรรมในประโยค เพื่อให๎รู๎วําฉันทําการบ๎าน)  

          (๒) ลักษณะหนึ่งของสกรรมกริยาคือ เมื่อเราเห็นคํากริยาในประโยคนั้น ๆ แล๎วต๎อง
สามารถถามตํอไปได๎วํา “ อะไร” เชํน ตีอะไร, ชอบอะไร, มีอะไร, เห็นอะไร ฯลฯ ดูตัวอยําง
ตํอไปนี ้ 

- แมํ กวาดบ๎าน (แมํ กวาดอะไร)  

- เด็ก ยิงนก (เด็กยิงอะไร)  

- ฉัน ทําการบ๎าน (ฉันทําอะไร)  

          (๓) กรรมท่ีมารับนั้นอาจมีท้ังกรรมตรง และกรรมรอง เชํน  

ครู แจกสมุดให๎แกนํักเรียน (สมุด เป็นกรรมตรง, นักเรียน เป็นกรรมรอง)  

ฉัน ถวายชุดสังฆทานแดํพระสงฆ ์(ชุดสังฆทาน เป็นกรรมตรง พระสงฆ๑ เป็นกรรมรอง)  

พี่ชายให๎ขนมแกํน๎อง ๆ ทุกคน (ขนม เป็นกรรมตรง น๎อง ๆ เป็นกรรมรอง)  

ประธานมอบธงแกํผู๎มารํวมชุมนุม (ธง เป็นกรรมตรง ผู๎มารํวมชุมนุม เป็นกรรมรอง)  
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คุณตาแจกเงินให๎แกํหลาน ๆ (เงิน เป็นกรรมตรง หลาน ๆ เป็นกรรมรอง)  

          ข้อควรจ า คําบางคําอาจเป็นได๎ทั้งอกรรมกริยา และสกรรมกริยา ดังนั้น เวลาใช๎ต๎องดู
รูปประโยคด๎วย เชํน  

- หน๎าตํางบานนี้ ปิด (ปิด ในที่นี้เป็นอกรรมกริยา)  

- ฉัน ปิดหน๎าตํางบานนี้ (ปิด ในที่นี้เป็นสกรรมกริยา)  

- เข๎า เปิดฝากระโปรงรถ (เปิด ในที่นี้เป็นสกรรมกริยา)  

- ฝากระโปรงรถ เปิด (เปิด ในที่นี้เป็นอกรรมกริยา)  

          ๓.๓ กริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม (วิกตรรถกริยา) คือ คํากริยาท่ี ความหมายไมํ
สมบูรณ๑ในตัวเอง จึงต๎องมีคํานาม คาํสรรพนามมาเป็นสํวนขยาย หรือมีข๎อความหรือสํวน
เติมเต็มมาตํอท๎ายคํากริยาเหลํานั้น จึงจะได๎ใจความสมบูรณ๑  

          คํากริยาหรือวิกตรรถกริยาเหลํานี้ได๎แกํคําวํา “ คล้าย เป็น เทา่ เหมือน คือ ดุจว่า” เชํน 

ขัตติยะ เป็นคนจริงจังกับชีวิต  

ผู๎ดี คือคนท่ีดีท้ังกายวาจาและใจ  

          ซึ่งข๎อความที่นํามาเติม หรือเป็นสํวนขยาย (คนจริงจังกับชีวิต, คนที่ดีท้ังกายวาจาและ
ใจ) เราเรียกวํา สํวนเติมเต็ม หรือ “ วิกัติการก”  

          ๓.๔ กริยาช่วย (กริยานุเคราะห์) คือ กริยาท่ีใช๎ประกอบกริยาสําคัญในประโยค 
เพื่อให๎ความหมายของกริยาหลักนั้นชัดเจนขึ้น  

          กริยาชํวย ได๎แกํคําวํา “ กําลัง แล๎ว อาจ คง ต๎อง จะ คงต๎อง คงจะ นํา นาํจะ พึง จง ควร 
เคย ได๎ ได๎รับ ถูก โดน ยํอม ยัง อยํา ฟัง ชะรอย โปรด ชํวย ได๎...แล๎ว เคย...แลว๎ นําจะ...แล๎ว” 
เชํน  
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ฉัน กําลังอํานหนังสือ  

นักเรียน นําจะทําการบ๎านมาแล๎ว  

           กริยาชํวยอีกชนิดหนึ่งคือ คําท่ีไมํมีความหมายในตัวเอง แตํต๎องอาศัยคํากริยาชนิดอื่น
จึงจะมีความหมาย ได๎แกํคําวํา “ ซิ นะ เถอะ ละ นะ หรอก” เชํน  

ฉันไมํไปด๎วย หรอก  

ดึกแล๎วนอน เถอะ  

เจอกันตอนเช๎า นะ  

          ข้อควรจ า คํากริยาบางตัวอาจเป็นได๎ท้ังกริยาแท๎ และกริยาชํวย ดังนั้น เวลาใช๎ต๎องดู
รูปประโยคด๎วย กลําวคือ ถ๎าเป็นกริยาชํวยต๎องมีกริยาแท๎อยํูในประโยค แตํถ๎าไมํมีกริยาแท๎
อยํูในประโยคแสดงวําคํานั้นเป็นกริยาแท๎ เชํน  

ผม ต๎องทํางาน (กริยาชํวย)  

ฉัน ได๎รับของแล๎ว (กริยาชํวย)  

เขา ต๎องตัวฉัน (สกรรมกริยา)  

เขา ได๎คะแนนเต็ม (สกรรมกริยา)  

หน้าที่ของค ากริยา 

          ๑. เป็นตัวแสดงในภาคแสดงของประโยค เชํน  

นักธุรกิจ อํานหนังสือพิมพ๑  

สตรี มีสิทธิทัดเทียมบุรุษ  

          ๒. ขยายคํานาม เชนํ  
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วันเสาร๑นี้คือวันออก เดินทาง  

เจ๎าภาพงานเปล่ียนรายการอาหาร เลี้ยงแขก  

          ๓. ขยายกริยาด๎วยกัน เชํน  

ฉันเดิน เลํนในตอนเย็น  

เธอนั่ง มองท๎องฟ้าคนเดียว  

คุณยายเดิน หาแวํนตา  

          ๔. ทําหน๎าท่ีเหมือนคํานาม เชํน  

นอน เป็นการพักผํอนที่ดีท่ีสุด (นอน ทําหน๎าท่ีเป็นประธาน)  

ฉันชอบ เดินเร็ว ๆ (เดินเร็ว ๆ ทําหน๎าท่ีเป็นกรรม)  

เท่ียวกลางคืน มักมีอันตราย (เท่ียวกลางคืน ทําหน๎าท่ีเป็นประธาน)  

อําน หนังสือมาก ๆ ทําให๎ฉลาด (อําน ทําหน๎าท่ีเป็นประธาน)  

          กริยาท่ีทําหน๎าท่ีเหมือนคํานามเหลํานี้ เราเรียกอีกอยํางวํา “ กริยาสภาวมาลา” โดยจะ
เติมคําวํา “ การ” เข๎าข๎างหน๎าได๎ โดยท่ีความหมายไมํเปลี่ยน เชํน การนอนเป็นการพักผํอนที่
ดีท่ีสุด ( นอนเป็นการพักผํอนที่ดีท่ีสุด)  

          ๕. วางไว๎หน๎าประโยค ได๎แกํคําวํา (เกิด มี ปรากฏ) เชํน 

เกิด ไฟไหม๎ท่ีตลาด  

มี ขําวร๎ายจะแจ๎งให๎ทราบ  

ปรากฏ รํองรอยการนิ้วมือของผู๎ร๎าย  

๔. ค าวิเศษณ ์ 
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          คือ คําท่ีทําหน๎าท่ีขยายคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา และคําวิเศษณ๑ด๎วยกัน เพื่อบอก
ลักษณะตําง ๆ (ขนาด สัณฐาน สี กล่ิน รส ปริมาณ สถานที่ ฯลฯ) และเพิ่มความหมายให๎
ชัดเจนขึ้น คําวิเศษณ๑แบํงเป็น ๙ ชนิด คือ  

          ๔.๑ ค าวิเศษณ์บอกลักษณะ (ลักษณวิเศษณ์) คือ คําวิเศษณ๑ท่ีบอกลักษณะตําง ๆ ไดแ๎กํ  

บอกชนิด ดี เลว ชั่ว อํอน แกํ หนุํม สาว  

บอกขนาด ใหญํ เล็ก กว๎าง ยาว เขื่อง  

บอกสัณฐาน กลม แบน รี แป้น ทุย  

บอกสี เขียว แดง เหลือง น้ําเงิน  

บอกเสียง ดัง คํอย เบา แผํว แหบ เพราะ ทุ๎ม  

บอกกลิ่น หอม เหม็น ฉุน  

บอกรส เผ็ด หวาน เปรี้ยว ขม มัน  

บอกสัมผัส ร๎อน อุํน เย็น นุํม อํอน แข็ง กระด๎าง หยาบ  

บอกอาการ เร็ว ช๎า เซํอ วํองไว กระฉับกระเฉง  

   

          รูปประโยคท  ี่มีลักษณวิเศษณ๑ เชํน  

คน แกํเดินช๎า  

พี่ชายคน โตฉันชื่ออัสน ี 

เขาร๎องเพลง เพราะ  

          ๔.๒ ค าวิเศษณ์บอกเวลา (กาลวิเศษณ์) คือ คาํวิเศษณ๑ท่ีบอกเวลาในอดีต ปัจจุบัน 
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อนาคต วํา “ เช้า สาย บ่าย เย็น ค่ า โบราณ ก่อน” เชํน  

เขามา สายทุกวัน  

เราร๎องเพลงชาติ เวลาเช๎า  

ไป เดี๋ยวนี้ 

          ๔.๓ ค าวิเศษณ์บอกสถานที่ (สถานวิเศษณ์) คือ คําวิเศษณ๑ท่ีบอกสถานท่ี หรือ
ระยะทาง วํา “ บน ล่าง เหนือ ใต้ หน้า หลัง ไกล ใกล้ บก น้า” เชํน  

เข๎าย๎ายไปอยูํทาง เหนือ  

ขึ้นลงเดินชิด ขวา  

          คําวิเศษณ๑บอกสถานท่ีบางคํา ถ๎ามีคํานามหรือคําสรรพนามมาตํอท๎าย จะถือเป็นคําบุพ
บททันที เชํน  

บ๎านของเขาอยํู ใกล๎ ( “ ใกล๎” ในที่นี้เป็นคําวิเศษณ๑)  

บ๎านของเขาอยํู ใกล๎ตลาด (ใกล๎ ในที่นี้เป็นคําบุพบท)  

เขาเดินจากทิศ เหนือไปจนถึงทิศ ใต๎ ( “ เหนือ, ใต”๎ ในที่นี้เป็นคําวิเศษณ๑)  

ดินสออยํู ใต๎สมุด ( “ ใต”๎ ในที่นี้เป็นคําบุพบท)  

          ๔.๔ ค าวิเศษณ์บอกปริมาณ หรือจ านวน (ประมาณวิเศษณ์) แบํงเป็น  

          บอกปริมาณ ได๎แกํคําวํา มาก น๎อย บรรดา ตําง บาง บ๎าง ผอง ทั้งหมด ท้ังหลาย ท้ัง
ปวง หลาย จุ ฯลฯ เชํน  

บรรดาผู๎มาชุมนุมได๎รับการวําจ๎างจากนายทุน,  

บาง คนก็หลังเวลาเรียน  



139 
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          บอกจํานวน ได๎แกํ จํานวนนับ หนึ่ง สอง สาม ท่ีสี่ ที่ห๎า เชํน  

ฉันสอบได๎ ท่ีหนึ่งของห๎อง  

เขาทํางาน หกวันใน หนึ่งสัปดาห๑  

          ๔.๕ ค าวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะ (นยิมวิเศษณ์) คือ คําวิเศษณ๑ท่ีบอกความชี้เฉพาะ 
หรือเจาะจงวํา “ เช่นนี้ เช่นนั้น นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น ทั้งนี้ ทั้งนั้น อยา่งนี้ อย่างนั้น ดังนี ้
ดังนั้น แท้ ดอก เอง แท้จริง ทีเดียว แน่นอน” เชํน  

อยํากลําว เชํนนั้นเลย  

แท๎จริง เขาไมํได๎รักฉัน  

ฉัน เองก็เสียใจ  

ฉันทํากับข๎าว เอง  

          คําวิเศษณ๑บอกความชี้เฉพาะ (นิยมวิเศษณ๑) แตกตํางจากสรรนามชี้เฉพาะเจาะจง 
(นิยมสรรพนาม) เพราะ  

          นิยมวิเศษณ์ ทําหน๎าท่ีขยาย และชํวยให๎คําที่ถูกขยายมีความหมายชัดเจนและชี้
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยคํานิยมวิเศษณ๑จะวางอยูํหลังคําท่ีถูกขยาย เชํน  

บ๎าน นี้เป็นบ๎านของฉัน (นี้ เป็นนิยมวิเศษณ๑ ขยายคําวําบ๎าน)  

          นิยมสรรพนาม ทําหน๎าท่ีแทนคํานาม โดยมีความหมายแทนคน สัตว๑ สิ่งของ สถานท่ี  

          ตัวอย่าง  

บ๎าน นี้เป็นบ๎านของฉัน (นิยมวิเศษณ๑) สุนัขตัว นั้นเป็นของฉัน (นิยมวิเศษณ๑)  

นี่ คือบ๎านของฉัน (นิยมสรรพนาม) โนํนไงสุนัขของฉัน (นิยมสรรพนาม)  
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หนังสือเลํม นี้ท่ีฉันชอบ (นิยมวิเศษณ๑) หยิบขนม นั่นติดมือไปด๎วย (นิยมวิเศษณ๑)  

นี่ คือหนังสือท่ีฉันชอบ (นิยมสรรพนาม) หยิบ นั่นติดมือไปด๎วย (นิยมสรรพนาม)  

          ๔.๖ ค าวิเศษณ์บอกความไม่ช้ีเฉพาะ (อนิยมวเิศษณ์) คือ คําวิเศษณ๑ท่ีมีรูปซ้ํากับ
ปฤจฉาวิเศษณ๑ แตํไมํใชํประโยคคําถาม โดยจะใช๎ในประโยคที่แสดงความไมํแนํนอน ไมํชี้
เฉพาะเจาะจง และ ไมํต๎องการคําตอบ 

          อนิยมวิเศษณ์ ได๎แกํคําวํา “ ใด ไร ไหน อย่างไร อย่างไหน กี่ อะไร ท าไม ฉันใด เช่นไร 
อื่น” เชํน  

คน อื่นไปกันหมดแล๎ว  

เธอจะนั่งเก๎าอี้ตัว ไหนก็ได๎  

          คําวิเศษณ๑บอกความไมํชี้เฉพาะ (อนิยมวิเศษณ๑) แตกตํางจากสรรพนามไมํ
เฉพาะเจาะจง (อนิยมสรรพนาม) พิจารณาจากตัวอยํางตํอไปนี ้ 

อาหาร อะไรฉันก็กินได๎ท้ังนั้น (อนิยมวิเศษณ๑) ระบุวํา “ อะไร” ในที่นี้คืออาหาร  

อะไร ฉันก็กินได๎ท้ังนั้น (อนิยมสรรพนาม)   

นักเรียนคน ใดที่ทําดี ฉันก็รักทั้งนั้น (อนิยมวิเศษณ๑) ระบุวํา “ ใคร” ในที่นี้คือนักเรียน  

ใคร ที่ทําดี ฉันก็รักทั้งนั้น (อนิยมสรรพนาม)  

          ๔.๗ ค าวิเศษณ์แสดงค าถาม (ปฤจฉาวิเศษณ์) คือ คําวิเศษณ๑ท่ีแสดงคําถาม หรือความ
สงสัยวํา “ ใคร อะไร ท าไม ไหน ใด ฉันใด เช่นไร อันใด อย่างไร ไย” เชํน  

ใบเตยมีกล่ิน อยํางไร  

เธออายุ เทําไร  

ตึกใบหยกมีชื่อเสียงในด๎าน ใด 
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           คําวิเศษณ๑แสดงคําถาม (ปฤจฉาวิเศษณ๑) แตกตํางจากสรรพนามใช๎ถาม (ปฤจฉาสรรพ
นาม) เพราะ ปฤจฉาวิเศษณ์ จะต๎อง ตอบด๎วยคําวิเศษณ๑ เชํน  

ใบเตยมีกล่ินอย่างไร (หอม)  

เธออายุเท่าไร (๑๕ ปี)  

ตึกใบหยกมีชื่อเสียงในด๎านใด (สูง)  

ปฤจฉาสรรพนาม จะต๎อง ตอบด๎วยคํานาม เชํน  

สิ่งใด อยํูในตู๎ (กระเป๋า/เสื้อผ๎า) 

ใคร เป็นผู๎ให๎กําเนิดกิจการเสือป่า (รัชกาลท่ี ๖)  

ใคร มา (ครู / เจ๎าหนี้)  

          ๔.๘ ค าวิเศษณ์แสดงค าขานรับ (ประติชญาวิเศษณ์) คือ คําวิเศษณ๑ท่ีแสดงถึงการขาน
รับในการเจรจา ได๎แกํคําวํา “ จ๋า ขา ครับ ขอรับ คะ ครับ จ้ะ โวย๊ วะ” เชํน  

แมํ จ๐าขอเงินซื้อขนมหนํอย คะ  

ครู ครับชํวยอธิบายช๎า ๆ  

แดง เอ๏ย เพื่อนเรียกอยูํหน๎าบ๎าน  

          ๔.๙ ค าวิเศษณ์แสดงความปฏิเสธ (ประติเสธวิเศษณ์) คือ คําวิเศษณ๑ท่ีแสดงความ
ปฏิเสธหรือไมํยอมรับ ไดแ๎กํคําวํา “ ไม่ ไม่ได้ มิได้ หาไม่ หามิได้ ไม่ใช่ บ่ อย่า” เชํน  

เธอ อยําเลําเร่ืองฉันให๎คนอื่นฟังนะ  

ข๎าราชการท่ีทุจริตคือคน ไมํรักชาติ  

บุญคุณของพํอแมํประมาณคํา มิได๎   
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

หน้าที่ของค าวิเศษณ์ 

          ๑. ขยายคํานาม เชํน  

เด็ก น๎อยร๎องไห๎  

บ๎าน เล็กอยูํในทํุง กว๎าง  

ตํารวจ หลายคนล๎อมจับผู๎ร๎าย  

          ๒. ขยายคําสรรพนาม เชํน  

ฉัน เองเป็นคนเอาไป  

ใคร หนอรักเราเทําชีวี  

เธอ นั่นแหละนิสัยไมํดี  

          ๓. ขยายคํากริยา เชํน  

อยํากิน มูมมาม  

นักเรียนพูด เพราะ  

ปีนี้ฝนตก น๎อย  

          ๔. ขยายคําวิเศษณ๑ เชํน  

พายุพัดแรง มาก  

เขาร๎องเพลงเพราะ จริง ๆ  

ดอกกุหลาบมีกล่ินหอม ฟุ้ง  

          ๕. ขยายกรรม เชํน  



143 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ครูตีเด็ก ขี้เกียจ  

ปลาใหญํกินปลา เลก็  

          ๖. ขยายสํวนขยาย เชํน  

เธอร๎องเพลงได๎ไพเราะ จับใจ  

ดอกกุหลาบบาน สะพรั่ง  

          ๗. เป็นกริยาในภาคแสดงของประโยค เชํน  

ข๎อสอบวิชาภาษาไทย ยากกวําวิชาอื่น ( “ ยาก” เป็นคําวิเศษณ๑ แตํทําหน๎าท่ีเป็นคํากริยา)  

น้ําปลา เค็ม ( “ เค็ม” เป็นคําวิเศษณ๑ แตํทําหน๎าที่เป็นคํากริยา)  

๕. คําบุพบท 

          คือ คําที่ใช๎นาํหน๎าคาํนาม คํากริยา คําสรรพนาม และคาํวิเศษณ๑ เพื่อเชื่อมโยงคํา/
กลํุมคําหนึ่ง ให๎สัมพันธ๑กับคํา/กลํุมคําอื่น เพื่อแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางคํา หรือกลํุมคําท่ี
ถูกเชื่อมเข๎าด๎วยกัน คําบุพบทแบํงได๎ ๒ ชนิด คือ  

          ๕.๑ ค าบุพบทที่ ไม่เช่ือมกับค าอื่น บุพบทชนิดนี้จะใช๎นําหน๎าคํา หรือกลุํมคํานาม 
และ คําสรรพนาม เพื่อแสดงการทักทาย หรือเป็นคําเรียกร๎องให๎ผู๎ฟังสนใจ ได๎แกํคําวํา “ 
ดูกร กูก่อน ดูรา ข้าแต่ ยัง” คําเหลํานี้จะพบได๎ในหนังสือเทศน๑ วรรณคดี หรือพระไตรปิฎก 
เชํน  

ข๎าแตํ ทํานผู๎เจริญ  

ดูกร ภิกษุท้ังหลาย  

          ๕.๒ ค าบุพบทที่เช่ือมกับค าอื่น ได๎แก ํคําบุพบทท่ีนําหน๎าคํา กลํุมคํานาม คําสรรพ
นาม คําวิเศษณ๑ และคํากริยาบางคํา เพื่อบอกความสัมพันธ๑ระหวํางคําที่อยํูหลังกับข๎อความ
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ข๎างหน๎า คําบุพบทชนิดนี้แบํงเป็น ๗ ชนิดยํอย คือ  

          (๑.) ค าบุพบทน าหน้ากรรม ได๎แกํคําวํา “ แก่ ซึ่ง เฉพาะ สู ่ยงั ตลอด” เชํน  

เราต๎องให๎อภัย ซึ่งกันและกัน  

ครูถํายทอดความรู๎ ให๎แกํนักเรียน  

ถนนทุกสายมุํง สูํกรุงโรม  

          (๒.) ค าบุพบทน าหน้าบท เพื่อบอกความเป็นเจ้าของ ได๎แกํคําวาํ “ ของ แห่ง ใน” เชํน  

รัฐธรรมนูญให๎ความคุ๎มครองศักดิ์ศรี แหํงความเป็นมนุษย๑  

พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  

โรงเรียน ของเรานําอยูํ  

          (๓.) ค าบุพบทน าหน้าบท เพื่อแสดงความเปน็ผู้รับ ได๎แกํคําวาํ “ แก่ แด่ ต่อ เพื่อ 
ส าหรับ เฉพาะ” เชํน  

รถประจําทางมีท่ีนั่ง สําหรับผู๎พิการ  

เขาสาบาน ตํอหน๎าพระ  

เราควรทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

          (๔.) ค าบุพบทน าหน้าบท เพื่อบอกลักษณะเป็นเครื่องใช้ หรือมีอาการร่วมกัน ได๎แกํ
คําวํา “ ตาม ด้วย ทัง้ โดย กับ เพราะ” เชํน  

กินข๎าว กับปลาทู  

ดอกไม๎ทํา ด๎วยกระดาษสา  

ฉันไปเรียน โดยรถประจําทาง  



145 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

          (๕.) ค าบุพบทน าหน้าบท เพื่อบอกเวลา ได๎แกํคําวํา “ ก่อน เมื่อ แต่ ตั้งแต่ จน กระทั่ง 
ณ จนกระทั่ง ภายใน ใน เฉพาะ ส าหรับ” เชํน  

เขาจากฉันไป เมื่อปีกํอน  

เขาอํานหนังสือ จนดึกทุกคืน  

ครูให๎สํงการบ๎าน ภายในวันนี้  

          (๖.) ค าบุพบทน าหน้าบท เพื่อบอกสถานที่ ได๎แกํคําวํา “ ใน นอก บน เหนือ ใต้ ชิด 
ใกล้ ไกล ริม ที่ จาก ถึง สู่ ยัง แต่ ถึง ห่าง ชิด” เชํน  

นกเกาะอยูํ บนต๎นไม๎  

หนังสืออยูํ ใต๎โต๏ะ  

ฉันมีบ๎าน ริมทะเล  

          (๗.) ค าบุพบทน าหน้าบท เพื่อบอกประมาณ ได๎แกํคําวํา “ เกือบ ตลอด ประมาณ ราว 
สัก ช่ัว สิ้น ทั้งสิ้น” เชํน  

เขาจะกลับจากตํางประเทศ ประมาณเดือนหน๎า  

ฉันต๎องการความรักจากใคร สักคน  

ฉันอํานหนังสือวันละ เกือบ ๙ ชั่วโมง  

ข้อควรจ า 

          ๑.) คําบุพบทจะใช๎ตามลําพังไมํได๎ จะต๎องมคีําตามหลังเสมอ แตํคําวิเศษณ๑จะใช๎
ประกอบกับคําท่ีอยูํข๎างหน๎า ดังนั้นจึงจะมีคําตามหลังหรือไมํก็ได๎ เชํน  

เธอนั่ง ในห๎อง (คําบุพบท)  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

บ๎านฉันอยํู ใกล๎ทะเล (คําบุพบท)  

เธอนั่ง ใน (คําวิเศษณ๑)  

บ๎านฉันอยํู ใกล๎ (คําวิเศษณ๑)  

          ๒.) ข๎อความที่อยูํหลังคําบุพบทต๎องเป็นคําหรือกลุํมคําเทํานั้น จะเป็นประโยคไมํได๎ 
เชํน  

เพื่อนฉันเดินทางมา จากเชียงใหมํ 

ฉันหลับสนิท ตลอดคืน 

          ๓.) การพิจารณาวําคําใดเป็นคําบุพบทนั้น ต๎องดูหน๎าท่ีของคําเป็นหลัก เพราะคําแตํ
ละชนิดทําหน๎าที่ และมีความหมายตํางกัน เชํน คําวํา “ แกํ”  

- สมบูรณ๑เป็นคน แกํ (คําวิเศษณ๑)  

- สมบูรณ๑ให๎เงิน แกํขอทาน (คําบุพบท)  

- คุณยาย แกํมากแล๎ว (คํากริยา)  

- สมบูรณ๑เป็นกันเอง แกํทุกคน ( คําสันธาน)  

          ๔.) คําบุพบทไมํมีความหมายท่ีตัวมันเอง แตํความหมายจะไปอยํูท่ีคําหลังบุพบท 
สํวนคําวิเศษณ๑มีความหมายชัดเจนในตัวเอง เชํน  

ทํานเป็นแมํ ของฉัน (ของ เป็นคําบุพบท)  

คุณพํอสวมเสื้อ แดง (แดง เป็นคําวิเศษณ๑บอกสี)  

          ๕.) บางประโยคสามารถละบุพบทได๎ โดยที่ความหมายของประโยคไมํเปลี่ยนแปลง 
เชํน  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ขน (ของ) หมานุํม  

นกเกาะ (บน) กิ่งไม๎  

แมํให๎เงิน (แกํ) ลูก  

หลักการใช้ค าบุพบทบางค า 

          ๑. กับ ใช๎ในความหมายรํวมกัน ทํากริยาเหมือนกัน ไปหรือมาด๎วยกัน เชํน เธอไป กับ
ฉัน, มันมา กับใคร 

          ๒. แก ํใช๎ในการเสนอและสนอง โดยมักจะใช๎กับผู๎น๎อย หรือคนท่ีเสมอกัน  

เชํน เขาขายสินค๎าให ๎แกํลูกค๎า, ครูให๎รางวัล แกํนักเรียน  

          ๓. แดํ ใชใ๎นการเสนอ โดยจะใช๎กับบุคลผู๎ที่สูงกวํา หรือบุคคลท่ีเคารพนับถือ  

เชํน ถวายสังฆทาน แดํพระสงฆ๑, นักเรียนมอบของขวัญให๎ แดํอาจารย๑  

          ๔. ใน ใช๎กับบุคคลท่ีเคารพนับถือ และใช๎ในความหมายท่ีแสดงวําของเล็กอยูํในของ
ใหญ ํ 

เชํน ข๎าราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว, นกน๎อง ในไรํส๎ม  

          ๕. ด๎วย ใช๎เมื่ออาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องทํากริยาตําง ๆ เชํน เขียนหนังสือ ด๎วยปากกา, ตี 
ด๎วยไม๎  

          ๖. ของ ใช๎กับคําท่ีแสดงความเป็นเจ๎าของสิ่งนั้น ๆ เชํน กางเกงตัวนี้ ของฉัน, วิทยุ
เครื่องนั้น ของฉัน  

          ๗. แตํ ใชใ๎นความหมายวํา “ จาก” (น้ําไหลมา แตํภูเขา), “ ตั้งแต”ํ (ฉันตื่น แตํเช๎า),  

“ และเพียงเฉพาะ” (เขากิน แตํหมู)  
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

          ๘. ตาม ใช๎ในลักษณะเป็นไปตามแบบแผน แนวทาง ลักษณะ รูปแบบ  

เชํน เขาชอบทํา ตามอําเภอใจ, เด็กมักทํา ตามผู๎ใหญ ํ 

          ๙. เพื่อ ใช๎กับความต๎องการในอนาคต หรือสิ่งท่ีมุํงหมายตั้งแตํแรก  

เชํน พํอแมํทํางาน เพื่อลูก, ฉันทําทุกอยําง เพื่อเธอ  

หน้าที่ค าบุพบท 

          ๑. นาํหน๎าคํานาม เชํน  

ถั่วเขียวเป็นอาหาร ของนกพิราบ  

นักเรียนทุกคนอยูํ ในห๎องอยํางสงบ  

          ๒. นําหน๎าคาํสรรพนาม เชํน  

ฉันต๎องการจะไป กับเขา  

ทุกอยํางฉันทําไป เพื่อคุณ  

          ๓. นาํหน๎าคํากริยา เชํน  

เขาทํางานหนัก จนตาย  

พวกเราเตรีมอาหาร สําหรับรับประทาน  

          ๔. นําหนา๎คําวิเศษณ๑ เชํน  

เขาบอกวําจะมาหาฉัน โดยเร็ว  

ฉันจะพูด ตามจริง  

๖. ค าสันธาน 
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ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

          คือ คําท่ีใช๎เชื่อมระหวํางคํา ประโยค กลํุมคํา ที่อยํูคนละประโยคให๎เป็นประโยค
เดียวกัน ซึ่งทําให๎ประโยคสละสลวย และได๎ใจความมากขึ้น คําสันธานแบํงเป็น ๘ ชนิด คือ  

          ๖.๑ เช่ือมใจความที่คล้อยตามกัน ได๎แกํคําวํา “ ก็ จึง เช่น ว่า ให้ คือ ทั้ง เมื่อ...ก็ ทั้ง...ก็ 
ก็คือ ก็ดี ก็ได้ เท่ากับ กับ และ ทั้ง...และ ทัง้...ก็ ครั้น...ก็ ครั้น...จึง พอ...ก็ ถึง...ก็ กับทั้ง...ก็” 

เชํน ฉัน และเธอชอบไปเท่ียวทะเล  

ฉันชอบ ทั้งวิชาสังคม และภาษาไทย  

ครั้น ถึงเวลาหกโมงเย็นฉัน จึงกลับบ๎าน ”  

          ๖.๒ เช่ือมใจความที่ขัดแย้งกัน ได๎แกํคําวาํ “ แต่ แต่ว่า ถงึ...ก็ กว่า...ก็ แม้ว่า ทว่า แต่
ทว่า” 

เชํน เขาอยากสอบได๎ แตํขี้เกียจอํานหนังสือ  

ถึง สอบไมํได๎ ฉัน ก็ไมํท๎อใจ  

กวํา ถั่วจะสุกงา ก็ไหม๎  

          ๖.๓ เช่ือมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกัน ได๎แกํคําวํา “ เพราะ เพราะว่า..จงึ ฉะนั้น...จึง 
เพราะ...จึง เหตุฉะนี้ ดังนัน้ ด้วย จึง ฉะนี้ ฉะนั้น ดว้ยว่า เหตุเพราะ เหตุว่า” 

เชํน ฉันสอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร เพราะอํานหนังสือทุกวัน  

เพราะวําเธอดีกับฉัน ฉัน จึงรักเธอ  

ฉันไปเท่ียววันเด็กที่กองทัพอากาศ ดังนั้นฉันจึงได๎เห็นเครื่องบิน  

          ๖.๔ เช่ือมใจความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได๎แกํคําวํา “ หรือ หรือไม่ก็ 
ไม่เช่นน้ัน มิฉะนั้นก็ ไม่...ก็ ถ้า...ก”็ 

เชํน คุณจะเดิน หรือจะวิ่งไปตลาด  
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ไมํ เธอ ก็ฉันท่ีต๎องพังกันไปข๎างหนึ่ง  

เราต๎องขยันกวํานี้ มิฉะนั้นจะสอบไมํได๎  

          ๖.๕ เช่ือมความต่างตอน ได๎แกํคําวํา “ ส่วน ฝ่าย ส่วนว่า ฝ่ายว่า อน่ึง อกีประการหนึ่ง 
เป็นต้นว่า เช่นว่า” 

เชํน เธอไปหยิบปากการ สํวนฉันจะไปซื้อกระดาษ  

เราขยันอํานหนังสือ ฝ่ายเขาก็เอาแตํคุย  

          ๖.๖ เช่ือมความที่แบ่งรับแบ่งสู้ ได๎แกํคําวํา “ ถ้า ถ้าวา่ แม้ แม้ว่า มาตรแม้น ถ้า...ไซร้ 
ผิว์ หากว่า สมมติว่า” 

เชํน ถ๎าคุณไมํวําอะไรฉัน ก็จะดําเนินงานตํอไป  

สมมติวํา เก็บเงินได๎หนึ่งล๎านบาท ฉันจะสํงคืนเจ๎าของ  

          ๖.๗ เช่ือมความเปรียบเทียบ ได๎แกํคําวาํ “ ดุจ ดุจว่า เหมือน เสมือน เท่ากับว่า คล้าย
ประหนึ่งว่า”  

เชํน เราควรรักและหวงแหนแผํนดินผืนนี ้เหมือนท่ีบรรพบุรุษได๎สละชีวิต  

เธอชํางงดงาม ดุจดังนางฟ้ามาจุต ิ 

 

          ๖.๘ เช่ือมความให้สละสลวย ได๎แกํคําวํา “ ท าไม กับ อย่างไร ก็ดี อยา่งไรก็ตาม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สุดแต่ว่า สักแต่ว่า อันว่า” 

เชํน ตํารวจตั้งดํานตรวจจับ โดยเฉพาะอยํางย่ิงคนที่เมาแล๎วขับ  

ข้อสังเกต 
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          ๑. คําสันธานสามารถวางในตําแหนํงตําง ๆ ของประโยคได๎  

          ๒. คําสันธานอาจเป็นคํา หรือกลุํมคําก็ได๎  

          ๓. คําสันธานบางตวัต๎องใช๎คูํกัน เชํน เพราะฉะนั้น...จึง, กวํา...ก,็ ถึง...แตํ  

          ๔. ประโยคสันธานต๎องสามารถแยกออกเป็นสองประโยคยํอยเสมอ เชํน  

ประโยคสันธาน ฉันชอบไปเท่ียวทะเล แตํน๎องชอบไปเท่ียวภูเขา  

ประโยคยํอย ฉันชอบไปเท่ียวทะเล  

ประโยคยํอย น๎องชอบไปเท่ียวภูเขา  

สันธานเชื่อมประโยค คือ แตํ  

หน้าที่ของค าสันธาน 

          ๑. เช่ือมค ากับค า เชํน  

ฉัน กับเธอชอบกินสุก้ี  

เธอชอบทีมชาติอังกฤษ หรือทีมชาติฝรั่งเศส  

แมํปลูกดอกกุหลาบ และดอกมะลิ  

          ๒. เช่ือมข้อความกับข้อความ เชํน  

การสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะเป็นการกระทําที่รบกวนบุคคลข๎างเคียงท่ีไมํสูบบุหรี่  

เพราะฉะนั้น จึงได๎มีกฎหมายห๎ามการสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ  

          ๓. เช่ือมประโยคกับประโยค เชํน  

เขามาหาเธอ หรือมาหาฉนั  
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ฉันไมํได๎ไปโรงเรียน เพราะไมํสบาย  

เธอชอบอาหารไทย แตํฉันชอบอาหารญ่ีปุ่น  

          ๔. คาํวํา “ ให ้ว่า” ถ๎าเป็นคําเชื่อมประโยค ก็ถือวําทําหน๎าท่ีเป็นคําสันธานด๎วย เชํน  

นิทานเรื่องนี้สอนให๎รู๎ วํา แพ๎เป็นประชนะเป็นมาร  

คุณแมํสั่ง ให๎ลูกทําการบ๎าน  

มีคนเลํา วําแถวนี้ผีด ุ 

          ๕. คําวํา “ ท่ี ซ่ึง อัน ผู้” ซึ่งเป็นประพันธสรรพนาม (ทําหน๎าท่ีแทนคํานามที่กลําวมา
กํอนแล๎ว) ถือวําคําชนิดนี้ทําหน๎าท่ีเชํนเดียวกับคําสันธาน เชํน  

สุนัข ท่ีฉันสํงเข๎าประกวดได๎รางวัลชนะเลิศ  

รัฐบาล ซึ่งมาจากการเลือกต้ังกําลังจะหมดวาระ  

ความสุข อันใดก็ไมํเทํากับความสุขทางใด  

ชายนิรนาม ผู๎ชํวยเหลือ ผู๎อื่นโดยไมํหวังผลตอบแทน  

          ๖. ค าสันธานอาจละไว้ในฐานที่เข้าใจ ดังนั้น ต๎องพิจารณาคํากริยาในประโยคหลัก ถ๎า
ประโยคมีคํากริยามากกวํา ๑ คาํ แสดงวําประโยคนั้นละสันธานไว๎ เชํน  

- ความรู๎ทํวมหัวเอาตัวไมํรอด ( [ มี] ความรู๎ทํวมหัว แต่เอาตัวไมํรอด)  

- เข๎าเมืองตาหลิ่ว ต๎องหลิ่วตาตาม (เมื่อเข๎าเมืองตาหลิ่ว ก็ต๎องหลิ่วตาตาม)  

- ได๎หน๎าลืมหลัง (เมื่อได๎หน๎า แล้วลืมหลัง)  

          ๗. ค าสันธานกับค าชนิดอื่น ๆ อาจจะเป็นค าชนิดเดียวกันได ้ท้ังนี้ต๎องพิจารณาโดย
การแยกประโยค ถ๎าประโยคใดแยกเป็นประโยคยํอยได๎ ๒ ประโยค คํานั้นก็เป็นคําสันธาน 
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เชํน  

เพราะ   - เธอพูดเพราะจนได๎รับคําชมจากครู (คําวิเศษณ๑)  

          - ฉันเขียนหนังสือไมํสวย เพราะไมํชอบหัดเขียน (คําบุพบท)  

          - เขาทํางานงานเรียบร๎อยเพราะมีความตั้งใจ (คําสันธาน)  

แกํ       - คุณยายของฉันเป็นคนแกํท่ีใจดี (คําวิเศษณ๑)  

          - นักร๎องให๎ของขวัญแก่เด็กพิการ (คําบุพบท)  

          - ผลไม๎แก่จัดบางชนิดรสชาติไมํอรํอย (คํากริยา)  

๗. ค าอุทาน 

           คือ คําท่ีเปลํงออกมาเพื่อแสดงอารมณ๑ หรือความรู๎สึกของผู๎พูด ซึ่งเปลํงออกมาเวลาดี
ใจ เสียใจ ตกใจ หรือประหลาดใจ โดยมากคําอุทานไมํได๎มีความหมายตรงตามถ๎อยคํา แตํ
จะมีความหมายเน๎นถึงความรู๎สึกและอารมณ๑ของผู๎พูดเป็นสําคัญ คําอุทานแบํงเป็น ๒ ชนิด 
คือ  

           ๗.๑ อุทานบอกอาการ เป็นคําท่ีเปลํงออกมาเมื่อมีความรู๎สึกตําง ๆ แบํงเป็น  

           ๑.) ใช้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ในการพูด เชํน  

- แปลกใจ โอ๎โฮ แหม อะไรกัน  

- โกรธเคือง แหม ดูดู๐ ชิชะ  

- สงสาร อนิจจา โถ พุทโธํเอ๐ย น๎องเอ๐ย  

- เข๎าใจ/รับรู๎ อ๎อ หื้อ เออ เออนํะ เอาละ อ๐อ จริง เออวะ  

- เจ็บปวด อุ๏ย โอ๏ย โอย  
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- ชักชวน/ตักเตือน นะ นํา  

- เจ็บ โอ๏ย โอย ซู๏ด  

- สงสัย/ไตํถาม เอ๏ะ หือ หา ฮะ  

- ผิดหวัง ว๎า เฮอ  

- โลํงใจ เฮอ เฮ๎อ  

- หวาดหวั่น ตายละวา แยแํล๎ว  

- ขุํนเคือง ฮึ่ม ดีละ บ๏ะ แลว๎กัน วะ  

- ร๎องเรียก เฮ๎ย แนํะ นี่แนะํ เฮ๎ โว๎ย  

- ทักท๎วง ไฮ๎ ฮ๎า  

- ประหมํา เอ๎อ อ๎า  

- ดูถูกเหยียดหยาม เชอะ ชะ หนอยแนํะ หนอย เฮ๎อ  

- ตกใจ/ประหลาดใจ ต๏ายตาย ว๎าย วุ๎ย ตายแล๎ว แหม ตายจริง คุณพระชํวย เออแนํะ  

แมํเจ๎าโว๎ย เอ๎อเฮอ โอ๎โฮ  

           ๒.) ใช้ในค าประพนัธ์ ได๎แกํคําวํา “ อ้า โอ้ โอ้ว่า” เชํน โอ๎วําแมํจ๐า ลูกคิดถึงคําน้ํานม  

           ๗.๒ อุทานเสริมบท คือ คําที่ใช๎เป็นสร๎อยคํา หรือคําเสริมบทตําง ๆ โดยคําอุทาน
เสริมบทจะต๎องเป็นคําท่ีไมํมีความหมาย เพียงแตํนํามาเสริมให๎ประโยคมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
หรือให๎ถ๎อยคําสละสลวยขึ้น อุทานเสริมบทแบํงได๎ดังนี้  

          ๑.) ค าอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นค าสร้อย คือ คําอุทานที่ใช๎เป็นคําสร๎อยของคําประพันธ๑ 
โคลง รําย หรือใช๎เป็นคําลงท๎ายในบทประพันธ๑ เพื่อให๎รู๎วําจบข๎อความโดยบริบูรณ๑ ได๎แกํคํา
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วํา “ ฮา เฮย แฮ แล นา รา เอย” เชํน เสียงลือเสียงเลําอ๎าง อันใด พี่ เอย  

          ๒.) ค าอุทานเสริมบทที่ใช้เป็นค าเสริม คือ คําอุทานที่ใช๎เสริมตํอถ๎อยคําให๎เย่ินเย๎อ 
ออกไป แตํไมํต๎องการความหมายท่ีเสริมเข๎ามา เชํน อาบน้ํา อาบทํา, กินข๎าว กินปลา, ทีหน๎า
ทีหลัง, ไมํรู๎ ไมํชี,้ รถ รา, น๎อง นุํง, หนังสือ หนังหา, ลูกเต๎า, ผมเผ๎า, ยุํง เหยิง  

 ข๎อสังเกต 

          ๑. คําอุทานเสริมบทจะต๎องไมํมีความหมาย แตํถ๎าคําที่นํามาเสริมทําให๎ประโยคมี
ความหมายคํานั้นไมํถือเป็นคําอุทาน เชํน  

เขา อดหลับอดนอนมาตลอดคืน (กลํุมคํากริยา)  

ขยะพวกนี้ ไมํเก็บไมํกวาดกันเลยหรือ (กลุํมคํากริยา)  

          ๒. ถ๎าคําท่ีนํามาเข๎าคูํกันมีเนื้อความ หรือความหมายไปในลักษณะเดียวกัน ค่ํา
เหลํานั้นไมํนับวําเป็นคําอุทานเสริมบท แตํเรียกวํา “ คําซ๎อน” เชํน  

ไมํดูไมํแล  

ไมํหลับไมํนอน  

ดีดสตีีเป่า  

ร๎องรําทําเพลง  

หน้าที่ค าอุทาน 

           ๑.) คําอุทานเราจะใช๎ในบทสนทนาเทํานั้น แตํเวลาท่ีเขียนเรียงความ ยํอความ หรือ
บทความท่ัวไปจะไมํใช๎เครื่องหมายอัศเจรีย๑ ( ! )  

          ๒.) คําอุทานในบทร๎องกรอง และอุทานเสริมบทไมํต๎องใช๎เครื่องหมายอัศเจรีย๑ ( ! ) 
แตํถ๎าเป็นบทสนทนาทั่วไป หรือ ถอดความออกเป็นลายลักษณ๑อักษร ควรใช๎เครื่องหมาย
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อัศเจรีย๑กํากับไว๎หลังคําอุทานนั้นด๎วย เพื่อให๎ผู๎อํานได๎เห็นภาพลักษณ๑มากย่ิงขึ้นวําอารมณ๑
ของประโยคนั้น ๆ เป็นอยํางไร  

(ข๎อมูลอ๎าอิงจากhttp://www.thaicadet.org/thai/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0% 
B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB
%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8
%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0
%B8%A2.html สืบค๎นเมื่อ 25 ก.ค.55)  

 สูตรที่ 6 “คําเป็น คําตาย” “คําครุ คําลหุ”และคําอื่นๆ  

ค าเป็น 

1.  คําประสมด๎วยสระเสียงยาว ในแมํ ก กา 
     รวมท้ังสระเสียงสั้น อํา ใอ ไอ เอา 
2.  คําท่ีสะกดในแมํ กง กน กม เกย เกอว 
     ตัวอยํางคําเป็น 
                มา / ทําไม / ของ / คน / ส๎วม / สาย / กาว 
ค าตาย 
1.  คําท่ีประสมด๎วยสระเสียงสั้น ในแมํ ก กา 
     ยกเว๎น สระเสียงสั้น  อํา  ไอ  ใอ  เอา 
2.  คําท่ีสะกดในแม ํ กก  กด  กบ 
     ตัวอยํางคําตาย 
     จะ / มัก / สัตว๑ / ตับ 
  
ค าครุ/ค าลห ุ
คําครุ – คําลหุ คือ คําที่มีเสียงหนักเบาตํางกัน ซึ่งจําเป็นมากในการแตํงฉันท๑ 
1.  คําครุ ประสมด๎วยสระเสียงยาวในแมํ ก กา รวมท้ัง 
                  สระเสียงสั้น อํา ไอ ใอ เอา 
2.  คําท่ีสะกดในทุกมาตรา 
  
ค าลหุ 



157 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

1.  ประสมด๎วยสระเสียงสั้นในแมํ ก กา ยกเว๎น 
     สระเสียงสั้น อํา ใอ ไอ เอา 
2.  ต๎องไมํมีตัวสะกด 
  
 
ค าอุปมา – อุปไมย 
คําอุปมาอุปไมย หรือ คําเปรียบเทียบ เป็นคําในภาษาไทยท่ีสั้น กะทัดรัด และนิยมพูดกันใน
ชีวิตประจําวัน 
                1.  เป็นคําพูดในเชิงตํอวําหรือเปรียบเปรย (ท้ังในทางดีทางร๎าย) 
                2.  โดยผู๎พูดยกเอาสิ่งแวดล๎อมมาเทียบเคียงให๎ผู๎ฟังเห็นจริงไปตามนั้น 
                3.  มักจะมีคําวํา เป็น/เหมือน/อยําง/เทํา/ราวกับ 
                     ทําหน๎าท่ีเป็นคําเชื่อม 
เชํน        งงเป็นไกํตาแตก                  หมายถึง                                ไมํรู๎จริง 
                ใจดําเหมือนอีกา                  หมายถึง                                ใจร๎าย เห็นแกํตัวมาก 
                ในดีราวกับพระ                   หมายถึง                                มีใจเมตตา กรุณา 
  
ค าคล้องจอง 
                หมายถึง คําท่ีพูดให๎คล๎องจองกัน ท่ีแสดงให๎เห็นถึงเป็นคนเจ๎าบทเจ๎ากลอน 
เชํน        กินลมชมวิว                          หมายถึง                                นั่งรถเท่ียว 
                คนละไม๎คนละมือ              หมายถึง                                ตํางคนตํางชํวยกันทํา 
                คนดีผีคุ๎ม                               หมายถึง                                คนทําดียํอมไมํมีภัย 
  
ค าพ้องรูปและพ้องเสียง 
คําพ๎องเสียง คือ คําที่มีเสียงเหมือนกัน แตํเขียนตํางกัน 
เชํน        กาน        หมายถึง                                ตัดให๎เตียน, ควั่น 
                การ         หมายถึง                                งาน, ธุระ 
                กาล         หมายถึง                                เวลา, ครั้งคราว 
                โจท        หมายถึง                                โพนทะนาความผิด 
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                โจทย๑      หมายถึง                                คําถามในการคํานวณ 
                จันทร๑     หมายถึง                                ดวงเดือน, ดวงจันทร๑ 
                จัน          หมายถึง                                ชื่อต๎นไม๎ ผลสุกสีเหลือง (ต๎นจัน) 
  
คําพ๎องรูป คือ คําท่ีมีรูปเหมือนกันแตํการออกเสียงและความหมายตํางกัน 
เชํน        กาก ® กาก       หมายถึง                เศษ, เดน, ของเหลือ 
                                กา – กะ หมายถึง                                กา (นก) 
                พลี ® พลี          หมายถึง                                การบวงสรวงขอแบํงเอามา 
                                พะ – ลี  หมายถึง                                มีกําลัง 
การใช้ค าบุพบท 
แกํ / แด ํ
แก่           ใช๎คํานําหน๎านามฝ่ายรับ เชํน 
                -  ให๎เงินแกํเด็ก 
                -  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวพระราชทานพรแกํประชาชน 
  
แดํ           ใช๎นําหน๎านามฝา่ยรับ (ใช๎ในที่เคารพ) เชํน 
                - พุทธศาสนิกชนถวายอาหาร แดํ พระภิกษุสงฆ๑ 
                -  ประชาชนถวายพระพร แดํ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
กับ/ต่อ 
กับ          ใช๎เชื่อมคําหรือความเข๎าด๎วยกัน มีความหมายวํา รวมกัน หรือเก่ียวข๎องกัน เชํน 
                -  กิน กับ นอน 
                -  ฟ้า กับ ดิน 
                -  หายวับไปกับตา 
ตํอ           ใช๎ในความติดตอํ เฉพาะ ประจันหน๎า เชํน 
                -  เขาทําความผดิตํอหน๎าตํอตา 
                -  ยื่นตํออําเภอ 
                -  การกระทําของเขาขัดตํอกฎหมาย 
ด้วย/โดย 
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ด๎วย         ใช๎นําหน๎านามเพื่อให๎รู๎วํานามนั้นเป็นเครื่องใช๎ หรือเป็นสิ่งท่ีใช๎เครื่องมือในการ
กระทํา เชํน 
ฟัน ด๎วย มีด 
โดย         ใช๎นําหน๎าบทในความหมายตาม เชํน 
                -  เขาไปสิงคโปร๑ โดย รถยนต๑ 
                -  ประชาชนบริจาคเงิน โดย เสด็จพระราชกุศล 
แต่/จาก 
แตํ           ใช๎นําหน๎าบอกเวลา บอกสถานท่ี เชํน 
                -  เขามาทํางานแตํเช๎า 
                -  แตํไหนแตํไรมา 
                -  มา แตํ ภูเขา 
จาก         ใช๎นําหน๎าแสดงบทการหํางพ๎นออกไป (กริยา) 
                นําหน๎าบอกต๎นทางท่ีมา (บุรพบท) 
เชํน        -  จากลูกจากเมีย (กริยา) 
                -  เขามาจากจังหวัดหนองบัวลําภู (บุรพบท) 
ของ/แห่ง 
ของ        ใช๎นําหน๎านามที่เป็นผู๎ครองครอง เชํน 
                -  ดินสอ ของ ฉนั 
แหํง        ใช๎นําหน๎าแสดงความเป็นเจ๎าของท่ีเป็นหมวดหมูํ 
เชํน        -  หอสมุด แหํง ชาติ 
                -  โขลง แหํง ช๎าง 

 สูตรที่ 7 “เครื่องหมายในภาษาไทยที่ควรรู๎”   

๑. 
   

 ,  
 จุลภาค  

 ใช๎เขียนแยกถ๎อยคําหรือข๎อความที่
ตํอเน่ืองกัน เพื่อให๎เห็นชัดเจน 

เดือนนี้ฉันขาดเรียนวันท่ี ๓,๔,๗,
และ๘  

 ๒.  ?   ปรัศนี   ใช๎เขียนไว๎ข๎างท๎ายประโยคคําถาม 
การฟังเพลงมีประโยชน๑
หรือไมํ?  
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 ๓.  !   อัศเจรีย๑  
 ใช๎เขียนไว๎ข๎างหลังคําอุทานหรือหลัง
ข๎อความที่ร๎ูสึกตกใจ แปลกใจ สงสาร 
ดีใจ เสียใจ  

โธํ! ไมํนําเลย  

 ๔.  /   ทับ  
 ใช๎คั่นตัวเลขเพื่อแบํงวความหมาย
ของตัวเลข 

น๎องเรียนอยูํห๎องอนุบาล ๑/๒  

 ๕.  ( )  
วงเล็บ   

(นขลิขิต)  

ใช๎เขียนก้ันคําหรือข๎อความ หรือขยาย
ความของคํา หรือข๎อความ    ข๎างหน๎า
เพื่อให๎ชัดเจนย่ิงขึน หรือบอกให๎รู๎
เร่ืองราวนอกเหนือ           จากท่ีได๎
กลําวไว๎แล๎ว  

วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี 
โรงเรียนจะจัดงานวันสุนทรภูํ 
เพื่อเป็นเกียรติแกํ พระศรีสุนทร
โวหาร (ภูํ) 

 ๖.  ฯ  ไปยาลน๎อย  
 ใช๎เขียนไว๎หลังคําท่ีรู๎กันโดยท่ัวไป 
หรือระหวํางผู๎พูด เวลาอํานต๎องอําน
สํวนท่ีละไว๎ด๎วย 

โปรดเกล๎าฯ  (โปรดเกล๎าโปรด
กระหมํอม)  

 ๗. ฯลฯ  ไปยาลใหญํ  
ใช๎เขียนละข๎อความที่มีความยาว
มาก  เวลาอําน ให๎อํานวํา และอื่นๆ  

สวนของลุงมีผลไม๎มากมาย เชํน 
ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด ชมพูํ 
มะไฟ ฯลฯ  

 ๘. -    ยัติภังค๑ 

- ใช๎เขียนคั่นคํา เพื่อแยกคําให๎หํางกัน 
มักใช๎ในคําประพันธ๑   

- ใช๎เขียนหลังคําท่ีจําเป็นต๎องแยกกัน 
เพื่อให๎ทราบวําเป็นคําเดียวกัน  

กายอาต-      มานา   

 ๙.  "   บุพสัญญา  
ใช๎เขียนแทนคําข๎างบน  เพื่อไมํต๎อง
เขียนซ้ํากันบํอยๆ   เวลาอําน ให๎อําน
คําหรือข๎อความจากข๎างบนด๎วย   

สมุด   เลํมละ    ๒๗  บาท  

หนังสือ   "     ๑๕๖    "   

๑๐.   ____    สัญประกาศ 
ใช๎ขีดเส๎นใต๎คําหรือข๎อความที่
ต๎องการเน๎น  

 โรงเรียนเปิดวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
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 ๑๑.  "...."   อัญประกาศ 
ใช๎เขียนครํอมคําพูด หรือข๎อความที่
ยกมา   

แมํพูดวํา "อยําเลํนใกล๎น้ํา เดี๊ยว
อาจตกน้ําได๎"  

 ๑๒. ๆ   ไม๎ยมก  
ใช๎เขียนไว๎ข๎างหลังคํา หรือข๎อความ
เพื่อให๎อํานคําหรือข๎อความซ้ํากันสอง
หน  

พวกเด็กๆ  เลํนซุกซนอะไรกัน    

 ๑๓. .   มหัพภาค  ใช๎เขียนกํากับคํายํอ    ด.ช.    (เด็กชาย) 

 ๑๔. ร๑  ทัณฑฆาต  
ใช๎เขียนกํากับบนพยัญชนะที่ไมํ
ต๎องการออกเสียง    

การ๑ตูน     อาทิตย๑  

การอ่านตัวเลขต่าง ๆ  
รู๎วธิีการอํานตัวเลขตํางๆ อยํางถูกต๎องกับราชบัณฑิตยสถาน 
การอํานจํานวนเลขตั้งแตํ ๒ หลักขึ้นไป  
ถ้าเลขท้ายเป็นเลข ๑ ให้ออกเสียงว่า “ เอ็ด “   
เขียน               อ่านว่า 
๑๑                 สิบ-เอ็ด 
๒๑                 ยี-่สิบ-เอ็ด 
๑๐๑               หน่ึง-ร๎อย-เอ็ด 
๑๐๐๑            พัน-เอ็ด หรือ หน่ึง-พัน-เอ็ด 
๒๕๐๑            สอง-พัน-ห๎า-ร๎อย-เอ็ด 
๕๐๑, ๗๔๑, ๒๒๑      ห๎า-ร๎อย-เอ็ด-ล๎าน-เจ็ด-แสน-สี-่หม่ืน-หน่ึง-พัน-สอง-ร๎อย-ยี-่สิบ-เอ็ด 
การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยม 
ตัวเลขหน๎าจุดทศนิยม ให๎อํานแบบจํานวนเต็ม ตัวเลขหลังจุดทศนิยม ให๎อํานแบบเรียงตัว เชํน 
เขียน             อ่านว่า 
๑.๒๓๕          หฺน่ึง-จุด-สอง-สาม-ห๎า 
๕๑.๐๘          ห๎า-สิบ-เอ็ด-จุด-สูน-แปด 
ตัวเลขที่เป็นเงินตรา หรือ หนํวยนับ ให๎อํานตามหนํวยเงินตรา หรือ หนํวยนับนั้น ๆ เชํน 
เขียน                    อ่านว่า 
๕.๘๐ บาท            ห๎า-บาด-แปด-สิบ-สะ-ตาง 



162 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

๘.๖๕ ดอลลาร๑       แปด-ดอน-ลํา-หก-สิบ-ห๎า-เซ็น 
๓.๕๘ เมตร           สาม-เมด-ห๎า-สิบ-แปด-เซ็น-ติ-เมด 
๒.๒๐๕ กิโลกรัม     สอง-กิ-โล-กฺรํา- สอง-ร๎อย- ห๎า-กฺรํา 
การอ่านตัวเลขที่แสดงมาตราส่วน หรือ อัตราส่วน 
เชํน 
เขียน                   อ่านว่า 
๑ : ๑๐๐,๐๐๐       หฺน่ึง-ตํอ-แสน หรือ หฺน่ึง-ตํอ-หฺน่ึง-แสน 
๑ : ๒ : ๔            หฺน่ึง-ตํอ-สอง-ตํอ-สี่ 
การอ่านตัวเลขบอกเวลา 
การอํานชั่วโมงท่ีไมํมีจํานวนนาที เชํน 
เขียน                                    อ่านว่า 
๐๕.๐๐ น. หรือ ๐๕:๐๐ น.         ห๎า-นา-ลิ-กา 
๒๔.๐๐ น. หรือ ๒๔:๐๐ น.         ยี-่สิบ-สี-่นา-ลิ-กา 
๐๐.๐๐ น. หรือ ๐๐:๐๐ น.          สูน-นา-ลิ-กา 
การอํานชั่วโมงกับนาที เชํน 
เขียน                                          อ่านว่า 
๑๑.๓๕ น. หรือ ๑๑:๓๕ น.           สิบ-เอ็ด-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-ห๎า-นา-ที 
๑๖.๒๐ น. หรือ ๑๖:๓๐ น.            สิบ-หก-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที 
การอําน ชั่วโมง นาที และวินาที เชํน 
เขียน                อ่านว่า 
๗ : ๓๐ : ๔๕      เจ็ด-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที-สี่-สิบ-ห๎า-วิ-นา-ที 
๐๒ : ๒๘ : ๑๕    สอง-นา-ลิ-กา-ยี่-สิบ-แปด-นา-ที-สิบ-ห๎า-วิ-นา-ที 
การอํานเวลาท่ีมีเศษของวินาที ตัวเลขหลังจุดทศนิยมท่ีเป็นเศษของวินาที ให๎อํานเรียงตัว เชํน 
เขียน                                อ่านว่า 
๘ : ๐๒ : ๓๗ : ๘๖            แปด-นา-ลิ-กา-สอง-นา-ที-สาม-สิบ-เจ็ด-จุด-แปด-หก-วิ-นา-ที 
๑๐-๑๔ - ๒๔.๓๗              สิบ-นา-ลิ-กา-สิบ-สี่-นา-ที-ยี่-สิบ-สี่-จุด-สาม-เจ็ด-วิ-นา-ที 
หมายเหตุ 
การเขียนตัวเลขบอกเวลาโดยใช๎เครื่องหมายทวิภาค  " : "  คั่นระหวํางตัวเลขบอกชั่วโมง นาที 
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วินาที เป็นวิธีการเขียนอยํางท่ัวไป สํวนการใช๎เครื่องหมายยัติภังค๑  " - "  คั่นระหวํางตัวเลขบอก
ชั่วโมง นาที วินาที เป็นวิธีการเขียนท่ีใช๎ในการเดินเรือหรือทางดาราศาสตร๑ 
การอ่านเลขหนังสือราชการ 
นิยมอํานเรียงตัว เชํน 
หนังสือท่ี รถ ๐๐๐๑/๑๐๒ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ 
อํานวํา หฺนัง-สือ-ท่ี รอ-ถอ สูน-สูน-สูน-หฺนึ่ง ทับ หฺนึ่ง-สูน-สอง ลง-วัน-ท่ี สิบ ต-ุลา-คม พุด-ทะ-
สัก-กะ-หฺราด สอง-พัน-ห๎า-ร๎อย-สาม-สิบ-แปด 
หนังสือท่ี ศธ ๐๐๓๐.๐๑/๕๙๗ ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๓๔ 
อํานวํา หฺนัง-สือ-ท่ี สอ-ทอ สูน-สูน-สาม-สูน-จุด-สูน- หฺน่ึง-ทับ ห๎า-เก๎า-เจ็ด-ลง-วัน-ท่ี แปด 
พรึด-สะ-จิ-กา-ยน-พุด-ทะ-สัก-กะ-หฺราด-สอง-พัน-ห๎า-ร๎อย-สาม-สิบ-สี่ 
การอํานเลข ร.ศ. ทีม่ีการเทียบเป็น พ.ศ. กํากับ 
เชํน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) 
อํานวํา รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก ร๎อย-สิบ-สอง-ต  ฺรง-กับ-พุด-ทะ-สัก-กะ- หราด สอง-พัน-สี่-ร๎อย-
สาม-สิบ-หก 
หรือ รอ-สอ ร๎อย-สิบ-สอง ต  ฺรง-กับ พอ-สอ สอง-พัน-สี่-ร๎อย-สาม-สิบ-หก (เพิ่มข๎อความ “ตรง
กับ” เพื่อให๎ความหมายชดัเจนยิ่งขึ้น) 
หรือ รัด-ตะ-นะ-โก-สิน-สก ร๎อย-สิบ-สอง-ว ง- เล็ บ- เปิด-พุ ด- ท ะ- สั ก- กะ- ห  ฺราด-สอง -
พัน-สี-่ร๎อย-สาม-สิบ-หก-วง-เล็บ-ปิด 
หรือ รอ-สอ-ร๎อย-สิบ-สอง-วง-เล็บ-เปิด-พอ-สอ-สอง-พัน-สี-่ร๎อย-สาม- สิบ-หก-วง-เล็บ-ปิด 
การอ่านบ้านเลขที่ 
บ๎านเลขที่ท่ีมีเครื่องหมายทับ "/" และบ๎านเลขที่ท่ีไมํมีเครื่องหมายทับ "/" มีหลักการอําน
เหมือนกัน คือ บ๎านเลขที่ซึ่งมีตัวเลข ๒ หลัก ให๎อํานแบบจํานวนเต็ม ถ๎ามีตัวเลข ๓ หลักขึ้นไป 
ให๎อํานแบบเรียงตัวหรือแบบจํานวนเต็มก็ได๎ สํวนตัวเลขหลังเครื่องหมายทับ "/" ให๎อํานเรียงตัว 
เชํน 
เขียน                         อ่านว่า 
บ๎านเลขที่ ๑๐             บ๎าน-เลก-ท่ี สิบ 
บ๎านเลขที่ ๔๑๔          บ๎าน-เลก-ท่ี สี่-หฺน่ึง-สี ่ หรือ บ๎าน-เลก-ท่ี สี่-ร๎อย-สิบ-สี่ 
บ๎านเลขที่ ๕๖/๓๔๒    บ๎าน-เลก-ท่ี ห๎า-สิบ-หก ทับ สาม-สี่-สอง 
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บ๎านเลขที่ ๖๕๗/๒๑     บ๎าน-เลก-ท่ี หก-ห๎า-เจ็ด ทับ สอง-หฺนึ่ง หรือ บ๎าน-เลก-ท่ี หก-ร๎อย-ห๎า-
สิบ-เจ็ด ทับ สอง-หฺน่ึง 
กลํุมตัวเลขท่ีมีเลข ๐ นําหน๎า อํานเรียงตัวเสมอ เชํน 
เขียน                                                อ่านว่า 
บ๎านเลขที่ ๐๘๖๔/๑๑๐๘           บ๎าน-เลก-ท่ี สูน-แปด-หก-สี่-ทับ-หฺน่ึง-หฺน่ึง-สูน-แปด 

 
 
การอ่านค า (คัดมาเน้นๆ) 
กกุธภัณฑ๑                           กะ -กุด- ทะ -พัน 
 
กรกฎ                                กอ -ระ -กด  
 
กรกฎาคม                           กะ -ระ -กะ -ดา -คม , กะ - รัก -กะ -ดา -คม 
 
กรณียกิจ                            กะ - ระ - นี - ยะ -กิด , กอ- ระ -นี -ยะ -กิด 
 
กรมขุน                              กรม -มะ -ขุน 
 
กรมคลัง                             กรม - มะ - คลัง 
 
กรมทํา                              กรม - มะ -ทํา 
 
กรมวัง                               กรม - มะ - วัง 
 
กรมเวียง                            กรม - มะ - เวียง 
 
กรรมวาจาจารย๑                    กํา -มะ - วา -จา - จาน 
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กรรมมาชีพ                          กํา - มา -ชีพ 
 
กริยา                                กริ - ยา , กะ -ริ -ยา 
 
กลวิธี                                กน -ละ -วิ - ที 
 
กษีณาศรพ                          กะ - สี - นา -สบ 
 
กักขฬะ                              กัก -ขะ -หละ  
 
กัลปพฤกษ๑                          กัน -ละ -ปะ -พรึก 
 
กามตัณหา                          กาม -มะ -ตัน -หา 
 
กามวิตถาร                          กาม- วิด -ถาน   
 
กาลกิณี                             กา-ละ- กิ -นี , กาน - ละ -กิ -นี 
 
กาสาวพัสตร๑                        กา - สา -วะ -พัด 
 
กําเนิด                               กํา -เหนิด 
 
กําสรด                               กํา -สด 
 
กุณฑี                                กุน -ที 
 
กุนที                                 กุน -นะ - ที 
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เกษตรกรรม                         กะ-เสด -ตระ -กํา 
 
ขสีณาศรพ                           ขะ - สี - นา -สบ 
 
ขัดสมาธ ิ                            ขัด -สะ -หมาด 
 
เข๎าสมาธ ิ                           เข๎า -สะ -มา - ทิ 
 
คณนา                               คะ - นะ -นา ,คน -นะ -นา ,คัน - นะ -นา 
 
คนธรรม๑                             คน -ทัน 
 
คริสต๑ศตวรรษ                       คริด -สะ -ตะ -วัด 
 
ครุฑพําห๑                            ครุด -พํา 
 
คุณคํา                               คุน -คํา , คุน -นะ -คํา 
 
จรด                                  จะ- หรด  
 
จัตุสดมภ๑                            จัด-ตุ -สะ -ดม 
 
จุต ิ                                  จุด- ติ 
 
ฉกษัตริย๑                             ฉ๎อ - กะ -สัด , ฉอ - กะ สัด 
 
จุนส ี                                จุน -นะ -สี 
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ฉศก                                  ฉอ - สก 
 
ชนมพรรษา                         ชน -มะ -พัน -สา 
 
ชนมาย ุ                             ชน -นะ - มา - ยุ 
 
ชักเยํอ                               ชัก -กะ -เยํอ 
 
ชาติพลี                              ชาด -พะ - ลี 
 
ชาติภูม ิ                              ชาด - ติ -ภูม ิ
 
ชุกชี                                  ชุก-กะ -ช ี
 
ญาติวงศ๑                            ญาด- ติ -วง 
 
ด๎วยประการฉะนี้                    ด๎วย -ประ -กาน -ฉะ -นี้ , ด๎วย -ประ -กาน -ระ -ฉะ - นี ้
 
ดาษดา                              ดาด -สะ -ดา 
 
ดาษดื่น                              ดาด- ดื่น 
 
ดูกร                                  ดู -กะ -ระ , ดู -กอน 
 
เดียรดาษ                            เดีย -ระ -ดาด 
 
ตนุ ( เตํา )                          ตะ -หนุ 
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ถาวรวัตถุ                            ถา -วอน -วัด -ถุ  , ถา -วอน -ระ - วัด -ถุ 
 
แถง                                  ถะ -แหง 
 
ทัณฑกรรม                          ทัน -ดะ -กํา 
 
ทานบดี                              ทาน - นะ -บอ -ด ี
 
ทิฐิ                                    ทิด - ถิ 
 
ทูลเกล๎าฯ                            ทูน -เกล๎า - ทูน -กระ -หมํอม 
 
โทมนัส                              โทม -มะ -นัด 
 
โทรมมนัส                           โซม - มะ -นัด 
 
ธรรมาสน๑                             ทํา -มาด 
 
ธารกํานัล                            ทา -ระ -กํา -นัน 
 
นพศูล                                นบ -พะ -สูน 
 
นิคหิต                                นิก- คะ -หิด 
 
บทมาลย๑                            บท - มะ -มาน 
 
บรรพมูล                              บับ -พะ -มาน 
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บรรษัท                               บัน -สัด 
 
บราลี                                 บะ -รา - ลี 
 
บัณเฑาะว๑                           บัน -เดาะ 
 
บัตรพลี                               บัด- พะ -ลี     
 
ปกติ                                  ปะ - กะ -ติ , ปก -กะ -ติ 
 
ปฐมวัย                              ปะ - ถม -มะ - ไว 
 
ปรกติ                                 ปรก -กะ - ติ 
 
ปรมินทร๑                             ปะ - ระ - มิน , ปอ -ระ -มิน 
 
ปรัก ( เงิน )                        ปรัก 
 
ปรัก ( หัก )                        ปะ -หรัก 
 
ปุณฑริก                            ปุน -ดะ -ริก , ปุน - ทะ -ริก 
 
ผรุสวาท                            สะ -รุ -สะ -วาด , ผะ -รุด -สะ - วาด 
 
ผลกรรม                             ผน -กํา 
 
พยาธิ ( ความป่วยไข๎ )           พะ - ยา - ทิ 
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พยาธิ ( สัตว๑ )                     พะ -ยาด 
 
พระบรมราชินี                       พระ - บอ - รม -มะ -รา - ชิ -นี 
 
พลขับ                               พน -ละ -ขับ 
 
พลรํม                                พน - รํม 
 
พลีชีพ                               พลี -ชีบ 
 
พลียา                               พลี - ยา 
 
พิษฐาน                             พิด - สะ -ถาน 
 
พีชคณิต                            พี -ชะ - คะ- นิด 
 
พุมเรียง ( พืช )                   พุม -มะ -เรียง 
 
พุมเรียง ( ผ๎า )                   พุม -เรียง 
 
ภรรยา                              พัน - ยา , พัน -ระ -ยา 
 
มณฑป                             มน -ดบ 
 
มาติกา                             มาด -ติ -กา 
 
มิคสัญญ ี                         มิก -คะ - สัน -ยี 
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เมรุ                                เมน 
 
เมรุมาศ                           เม - รุ -มาด 
 
ยุติ                                 ยุด - ติ 
 
รอมรํอ                             รอม -มะ รํอ 
 
รังสฤษฏ๑                          รัง -สะ -หริด 
 
รัสสระ                             รัด -สะ -สะ -หระ 
 
ลลนา                             ลน -ละ -นา 
 
วัยวุฒิ                             ไว -ยะ - วุด - ทิ , ไว -ยะ -วุด 
 
วิตถาร                            วิด-ถาน 
 
วินาศกรรม                        วิ -นาด -สะ -กํา 
 
วุฒ ิ                                วุด -ทิ 
 
ศตวรรษ                          สะ - ตะ -วัด 
 
เศรณี                              เส -นี 
 
เศวต                               สะ -เหวด 
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สมมุติฐาน                         สม -มุด - ติ -ถาน 
 
สมศักย๑                            สะ -มะ -สัก 
 
สมุฏฐาน                           สะ -หมุด -ถาน 
 
สรั่ง                                สะ -หรั่ง 
 
สลา                                สะ -หลา 
 
สวรรคต                            สะ -หวัน -คด 
 
สัตบุรุษ                            สัด -บุ -หรุด  
 
สัปปุรุษ                            สับ - ปุ -หรุด 
 
สารท                               สาด 
 
สุจริต                               สุด -จะ -หริด 
 
เสวก                               เส -วก 
 
หิตประโยชน๑                      หิ -ตะ -ประ -โหยด 
 
อนุสต ิ                             อะ -นุด -สะ -ติ 
 
อรรถคดี                            อัด -ถะ -คะ -ด ี
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อรรถรส                             อัด -ถะ -รด 
 
อสนีบาต                           อะ -สะ -นี -บาด 
 
อหิวาตกโรค                      อะ -หิ -วา -ตะ -กะ - โรก 
 
อัครชายา                          อัก - คระ -ชา - ยา 
 
อัปราชัย                           อับ -ปะ -รา -ไช 
 
อิสตรี                               อิด -สัด -ตรี 
 
อุณหภูม ิ                           อุน -หะ -พูม 
 
อุตริ                                 อุด -ตะ -หริ 
 
โอสถกรรม                        โอ -สด -ถะ -กํา 
(ท่ีมา   อํานอยํางไร เขียนอยํางไร ฉบับ  ราชบัณฑิตยสถาน สืบค๎นจาก(http://www.siamsouth. 
com/smf/index.php?topic=7005.0 สืบค๎นเมื่อ 25 ก.ค.55)  

 สูตรที่ 8 “ระดับภาษา”      
 

ระดับของภาษาและค าราชาศัพท์ 
ระดับภาษาแบํงออกเป็น ๒ แบบ คือ ภาษาแบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการ  
.....๑ ภาษาแบบเป็นทางการ ภาษาแบบนี้ใช๎ในโอกาสคัญๆ ทั้งท่ีเป็นพิธีการ เชํน ใน
งานราชพิธีและในโอกาสสําคัญท่ีเป็นทางการ เชํน การกลําวเปิดการประชุมตํางๆ การ
กลําวคําปราศรัย และการประกาศ เป็นต๎น ภาษาแบบเป็นทางการอาจจัดเป็น ๒ ระดับ

http://www.siamsouth/


174 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

คือ ภาษาระดับพิธีการ และภาษาระดับมาตรฐานราชการหรือภาษาระดับทางการ  
.....๑.๑ ภาษาระดับพิธีการ มีลักษณะเป็นภาษาที่สมบูรณ๑แบบและมีรูปประโยคความ
ซ๎อนให๎ความหมายขายคอํนข๎างมาก ถ๎อยคําท่ีใช๎ก็เป็นภาษาระดับสูง จึงงดงามไพเราะ
และประณีต ผู๎ใช๎ภาษาระดับนี้จะต๎องระมัดระวังอยํางย่ิง นอกจากใช๎ในโอกาสสําคัญ 
เชํน ในงานพระราชพิธแีล๎ว ภาษาระดับพิธีการยังใช๎ในวรรณกรรมชั้นสูงอีกด๎วย ดัง
ตัวอยํางจากคําประกาศในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
เจ๎าดังนี ้ 
"ขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแหํงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช จงคุ๎มครอง
ประเทศชาติและประชาชาวไทยให๎ผํานพ๎นสรรพอุปัทว๑พิบัติท้ังปวง อริราชศัตรูภาบน
อกอยําลํวงเข๎าทําอันตรายได๎ ศัตรูหมูํพาลภายในให๎วอดวายพํายแพ๎ภัยตัว บันดาล
ความสุขความมั่นคงให๎บังเกิดท่ัวภูมิมณฑล บันดาลความรํมเย็น  
แกํอเนกนิกรชนครบคามเขตขอบขัณฑสีมา"  
(ภาวาส บุนนาค,"ราชาภิสดุดี." ในวรรณลักษณวิจารณ๑เลํม ๒ หน๎า ๑๕๙.)  
.....๑.๒ ภาษาระดับมาตรฐานราชการ แม๎ภาษาระดับนี้จะไมํอลังการเทําภาษาระดับพิธี
การ แตํก็เป็นภาษาระดับสูงท่ีมีลักษณะสมบูรณ๑แบบและถูกหลักไวยากรณ๑ มีความ
ชัดเจน สละสลวย สุภาพ ผู๎ใช๎ภาษาจึงต๎องใช๎รายละเอียดประณีตและระมัดระวัง ต๎องมี
การรําง แก๎ไข และเรียบเรียงไว๎ลํวงหน๎า เพื่อให๎ในโอกาสสําคัญท่ีเป็นทางการในการ
กลําวคําปราศรัย การกลําวเปิดการประชุม การกลําวคําประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้
ยังใช๎ในการเขียนผลงานวิชาการ เรียงความ บทความวิชาการ หนังสือราชการ และคํา
นําหนังสือตํางๆ เป็นต๎น  
ดังตัวอยํางตํอไปนี้  
ตัวอยํางภาษาระดับมาตรฐานราชการในบทความวิชาการ  
"บทละครไทยเป็นอีกรูปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมไทย บทละครของไทย
เป็นวรรณกรรมท่ีประพันธ๑ขึ้นท้ังเพื่ออํานและเพื่อแสดง รูปแบบท่ีนิยมกันมาแตํเดิม
คือบทละครรํา ตํอมามีการปรับปรุงละครรําให๎ทันสมัยขึ้นตามความนิยมแบบ
ตะวันตก จึงมีรูปแบบใหมํเกิดขึ้น ได๎แกํ ละครดึกดําบรรพ๑ ละครพันทาง เป็นต๎น 
นอกจากนี้ยังมีการรับรูปแบบละครจากตะวันตกมาดัดแปลงให๎เข๎ากับสังคมไทยและ
วัฒนธรรมไทย ทําให๎การละครไทยพัฒนาขึ้น โดยมีกระ  
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บวนการแสคงท่ีแตกตํางไปจากละครไทยที่มีอยํู มาเป็นละครร๎อง ละครพูด และละคร
สังคีต"  
(กันยรัตน๑ สมิตะพันทุ, "การพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิพนธ๑ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว."ในบท ความ วิชาการ ๒๐ ปี ภาควิชา
ภาษาไทย,หน๎า ๑๕๘.)  

.....๒ ภาษาแบบไมํเป็นทางการ เป็นภาษาที่ใช๎สื่อสารกันโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน สามารถ
จัดเป็น ๓ ระดับ  
คือภาษากึ่งทางการ ภาษาระดับกึ่งทางกลาง ภาษาระดับสนทนา และภาษากันเองหรือภาษาปาก  
.....๒.๑ ภาษาระดับก่ึงทางราชการ มีลักษณะที่ยังคงความสุภาพอยํู แตํผู๎ใช๎ภาษาก็ไมํระมัดระวัง
มากเทํา 
การใช๎ภาษาเป็นทางการ เพราะอาจใช๎รูปประโยคงํายๆ ไมํซับซ๎อน ถ๎อยคําท่ีใช๎เป็นระดับสามัญ 
บางครั้งมีภาษาระดับสนทนาเข๎ามาปะปนด๎วย ภาษาระดับก่ึงทางการในการติดตํอธุรกิจการงาน 
หรือใช๎สื่อสารกับบุคคลท่ีไมํสนิทสนมคุ๎นเคยกัน และใช๎ในการเขียนเรื่องที่ผู๎เขียนต๎องให๎อํา
รู๎สึกหมือนกําลังฟังผู๎เขียนเลําเรื่องหรือเสนอความคิดเห็น 
อยํางไมํเครํงเครียด เชํน การเขียนสารคดีทํองบทความแสดงความคิดเห็น หรอืการเลําเรื่องตํางๆ 
เชํน ชีวประวัติ เป็นต๎น  
ตัวอยํางภาษาระดับก่ึงทางการในบทความแสดงความคิดเห็น  
"ฉะนั้นในชํวงเรียนอยูํในระดับมัธยม ผู๎ที่มีความขยันมุํงมั่นจะเข๎ามหาวิทยาลัยให๎ได๎จะไมํสนใจ
สิ่งแวดล๎อมรอบกายท้ังสิ้น ยกเว๎นสิ่งท่ีเขาคิดวําจะสามารถทําให๎เขาสอบเข๎ามหาวิทยาลัยได๎ 
ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมีแตํติว ติวและติว กีฬาฉันไมํเลํน กิจกรรมฉันไมํมีเวลาทํา และยิ่ง
ห๎องสมุดฉันไมํทราบวําจะเข๎าไปทําไม เพราะเวลาทั้งหมดจะต๎องใช๎ทํองตําราอยํางเดียว แล๎วก็
มักจะประสบความสําเร็จตามที่คิดเสียด๎วย คือสอบเข๎ามหาวิทยาลัยได๎"  
(เปลํงศรี อิงคนินันท๑,"ต๎องขอให๎อาจารย๑ชํวย",ก๎าวไกล ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๔, หน๎า ๒๗.)  
.....๒.๒ ภาษาระดับสนทนา มีลักษณะของภาษาพดูท่ีเป็นกลางๆ สําหรับใช๎ในการสนทนากัน
ในชีวิตประจําวัน ระหวํางผู๎สํงสารที่ร๎ูจักคุ๎นเคยกัน นอกจากนั้นยังใช๎ในการเจรจาซื้อขายท่ัวไป 
รวมท้ังในการประชุมที่ไมํเป็นทางการ มีลักษณะรูปประโยคไมํซับซ๎อน ถ๎อยคําที่ใช๎อยํูในระดับ
คําท่ีมีคําสแลง คําตัด คํายํอปะปนอยํู แตํตามปรกติจะไมํใช๎คําหยาบ ภาษาระดับสนทนาใช๎ใน
การเขียนนวนิยาย บทความบทภาพยนตร๑สารคดีบางเร่ือง และรายงานขําว เป็นต๎น  
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ตัวอยํางภาษาระดับสนทนาในขําว  
"จากกรณีท่ีหลวงพํอคูณ ปริสุทโธ เกจิดังแหํงวัดบ๎านไรํ ต.กุดพิมาน อ.ดาํนขุนทด จ.
นครราชสีมาได๎อาพาธลงอยํางกะทันหัน มีอาการอํอนเพลียอยํางหนักเนื่องจากต๎องตรากตรําทํา
พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลและเคาะหัว 
ให๎กับบรรดาศิษยานุศิษย๑จนไมํมีเวลาพักผํอน เกิดอาการหน๎ามืดจนกระท่ังลูกศิษย๑ต๎องหามสํง
โรงพยาบาลมหาราช นายแพทย๑เจ๎าของไข๎ได๎ตรวจรํางกายแล๎วแจ๎งให๎ทราบวําเป็นไข๎หวัด"  
(เดลินิวส๑,๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙.)  
.....๒.๓ ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก เป็นภาษาที่ใช๎สนทนากับผู๎ที่สนิทสนมคุ๎นเคยกัน
มากๆ เชํน ในหมูํเพื่อนฝูง หรือในครอบครัว อละมักใช๎พูดกันในสถานที่ท่ีเป็นสํวนตัว ใน
โอกาสที่ต๎องการความสนุกสนานครื้นเครง หรือในการทะเลาะดําทอทอกัน ลักษณะของ
ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากนี้มีคําตัด คําสแลง คําต่ํา คําหยาบ ปะปนปยูํมาก ตามปรกติจึง
ไมํใช๎ในการเขียนท่ัวไป นอกจากในงานเขียนบางประเภท เชํน นวนิยายหรือเร่ืองสั้น บทละคร 
ขําวกีฬา เป็นต๎น  
ตัวอยํางการใช๎ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากในนวนิยาย  
"มึงจะไปไหน ไอ๎มั่น...กูสั่งให๎ปลํอยมันไว๎อยํางนั้น ไมํต๎องสนใจ กูอยากนั่งดูมัน มองมันตาย
ช๎าๆ เลือดไหลออกจนหมดตัว และหยุดหายใจในท่ีสุด ถึงจะสมกับความแค๎นของกู"  
("จราภา","นางละคร" สกุลไทย ปีท่ี ๔๒ ฉบับท่ี ๒๑๖๒,หน๎า ๑๐๗.)  
ตัวอยํางการใช๎ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากในขําวกีฬา  
"บ๊ิกจา"เตรียมเดินเครื่องวางงานกีฬายาว จะเสนอตัวเป็นคณะกรรมาธิการวุฒิสภาการกีฬาดันงบ
หนุนซีเกมส๑,เอเชียนเกมส๑ หร๎อมกับความเป็นเจ๎าเหรียญทอง สํวนสมาคมตะกร๎อรับวําแตกเป็น
เสี่ยง ให๎พิสูจน๑กันในตะกร๎อคิงส๑คัพหนท่ี ๑๒ ใครผลงานดีได๎พิจารณามาทําทีมชาติ  
(เดลินิวส๑, ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙.)  
อ๎างอิง: อ.จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ๑  
คูํมือภาษาไทย เอนทรานซ๑ ม.4-6 . สํานักพิมพ๑พัฒนาศึกษา,กรุงเทพมหานคร, 2543 
 

ราชาศัพท๑  
 
.....คําราชาศัพท๑ ความหมายของคําราชาศัพท๑ตามรูปศัพท๑ หมายถึงหลวง หรือ ศัพท๑ราชการ ใช๎แกํ
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บุคคลท่ีควรเคารพนับถือตั้งแตํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลง
มาถึงพระบรมวงศานุวงศ๑ พระภิกษุ ตลอดจนข๎าราชการและบุคคลสามัญท่ัวไปด๎วย ดังนั้น "ราชา
ศัพท๑ก็คือระเบียบการใช๎ถ๎อยคําให๎ถูกต๎องตามฐานะของบุคคล" เป็นถ๎อยคําที่เราใช๎ยกยํองเชิดชู
บุคคลผู๎เจริญด๎วยชาติวุฒิ คุณวุฒิและวัยวุฒิ หรือเป็นการแสดงความเคารพนบัถือ เชํน ตํอ
พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ตํอเทพเจ๎าและตํอพระเป็นเจ๎าแม๎ในศาสนาอื่นๆเพื่อความเป็น
ระเบียบทางภาษาของเรานั้นเอง  
๑ ท่ีมาของราชาศัพท๑  
.....๑.๑ คําไทย (คําราชาศัพท๑ท่ีเกิดจากคําไทย)  
.....๑.๒ คําประสม (คําราชาศัพท๑ท่ีเกิดจากคําประสม)  
.....๑.๓ คํายืมจากภาษาอื่น (คําราชาศัพท๑ท่ียืมมาจากภาษาอื่น)  
๑.๑ คําราชาศัพท๑ท่ีเกิดจากคําไทย  
.....มีวิธีการดังนี้  
.....๑ ให๎นําคาํ "พระ" หรือ "พระราช" นําหน๎านาม เป็นคํานามราชาศัพท๑ เชํน  
.....ประเภทเครื่องใช๎ทั่วไป เชํน พระราชวัง(บ๎าน)พระแสง(ศาสตราวุธ)พระอูํ(เปล)พระที่นั่ง
(เรือน)พระเก๎าอี้ พระแทํน(เตียง)พระที่(ท่ีนอน)พระยี่ภูํ(ท่ีนอน,ท่ีนั่ง,ฟูก,นวม) เป็นต๎น  
.....ประเภทอวัยวะตํางๆ เชํน พระเจ๎า(ศีรษะเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว)พระรากขวัญ(ไห
ปลาร๎า)พระถัน, พระเต๎า(นม) เป็นต๎น  
.....ประเภทเครือญาติ เชํน พระพี่นาง พระน๎องนาง พระเจ๎าน๎องยาเธอ พระเจ๎าพี่ยาเธอ พระเจ๎าลูก
ยาเธอ พระเจ๎าลูกเธอ พระเจ๎าลุง พระเจ๎าอา เป็นต๎น  
.....ประเภทบุคคลที่เกี่ยวข๎องแตํไมํใชํเชื้อพระวงศื เชํน พระพี่เล้ียง พระนม เป็นต๎น  
.....๒ ใช๎ "ทรง" นําหน๎าคาํกริยาสามัญท่ีเป็นคําไทย ใช๎เป็นคํากริยาราชาศัพท๑ เชํน ทรงรับ ทรงทํา 
ทรงขอบใจ ทรงเชื่อ ทรงเก็บ ทรงตัดสิน ทรงฟัง ทรงยินดี ทรงชุบเลี้ยง ทรงสั่งสอน ทรงออก
กําลังกาย ทรงเลํนกีฬา ทรงขับ(รถยนต๑) ทรงถือ ทรงจับ ทรงวาด เป็นต๎น  
.....๓ ใช ๎"ทร" นําหน๎าคํานามท่ีเป็นคําไทย ใช๎เป็นคํากริยา เชํน ทรงม๎า(ขี่ม๎า) ทรงช๎า(ขี่ช๎าง) ทรง
เรือใบ(เลํนเรือใบ) เป็นต๎น  
.....๔ ใช๎คํา "ต๎น" หรือ "หลวง" ประกอบข๎างท๎ายคําไทย หรือราชาศัพท๑ เชํน ช๎างต๎น ม๎าต๎น เรือน
ต๎น รถหลวง เรือนหลวง เรือหลวง เป็นต๎น  
.....๑.๒ คําราชาศัพท๑ท่ีเกิดจากคําประสม การนําคําที่มีใช๎กันอยํูแล๎วในภาษาประสมกันทําให๎เกิด
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เป็นคําใหมํเพิ่มขึ้น นับเป็นวิธีหนึ่งของการสร๎างคําขึ้นใหมํ การสร๎างคําราชาศัพท๑วิธีหนึ่งก็ใช๎การ
นําคําที่มีอยํูแล๎วมาประสมกันเชํนเดียวกัน คําท่ีนํามาประสมกันนั้น อาจเป็นคําไทยประสมกับคํา
ไทย หรือ คําไทยประสมกับคําตํางประเทศท่ีใช๎เป็นราชาศัพท๑อยํูแล๎ว เชํน  
 
.....๑ คําไทยประสมกับคําไทย เชํน รับสั่ง ช๎างต๎น ม๎าต๎น เรือนต๎น เรือนหลวง เรือหลวง เป็นต๎น  
๒ คําไทยประสมกับคําตํางประเทศท่ีใช๎เป็นคําราชาศัพท๑ คําท่ีเกิดขึ้นใหมํจะใช๎เป็นคํานามและ
คํากริยา เชํน  
.....๑ ใช๎เป็นคํานาม เชํน ห๎องเครื่อง(ครัว) เครื่องคาว(ของกิน,กับข๎าว) เครื่องหวาน(ของหวาน) 
เครื่องวําง(ของวําง) เครื่องสูง เครื่องต๎น(เครื่องทรงสําหรับกษัตริย๑,สิ่งของท่ีพระเจ๎าแผํนดินทรง
ใช๎และเสวย) ริมพระโอษฐ๑ เส๎นพระเกษา ข๎อพระกร ฝ่าพระบาท ห๎องพระสําอาง รัดพระองค๑(เข็ม
ขัด) ดวงพระชะตา พานพระศรี(พานหมาก)  
.....๒ ลายพระราชหัตถ๑ (จดหมายท่ีเขียนด๎วยมือ)  
ใช๎เป็นคํากริยา เชํน เทียบเครื่อง(ชิมอาหาร) ตั้งเครื่อง(ตั้งของรับประทาน) ลาดพระที่(ปูท่ีนอน) 
เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาท(ไปหาไปพบ) หายพระทัย(หายใจ) ขอบพระทัย สนพระทัย 
ทอดพระเนตร เข๎าในที่พระบรรทม สิ้นพระชนม๑ เอาพระทัยใสํ ลงพระปรมาภิไธย(ลงชื่อ) แย๎ม
พระโอษฐ๑(ยิ้ม) เป็นต๎น  
.....๑.๓ คําราชาศัพท๑ท่ียืมมาจากภาษา อื่น ภาษาตํางประเทศท่ีเรารับมาใช๎เป็นคําราชาศัพท๑ ได๎แกํ 
ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมร โดยวิธี - เติมคํา "พระ" หรือ "พระราช" เขา๎ข๎างหน๎าคํา
ภาษาตํางประเทศเพื่อให๎เป็น คํานาม - เติมคํา "ทรง" หรือ "ทรงพระ" เข๎าข๎างหน๎า
ภาษาตํางประเทศเพื่อให๎เป็นคํากริยาสํวนภาษาตํางประเทศอื่นๆ ก็มีบ๎าง เชํน ยืมภาษามลายู ภาษา
ชวา แตํมีน๎อยคํา  
 

๔. วิธีใช๎ราชาศัพท๑  
.....การใช๎ราชาศัพท๑สําหรับพระมหากษัตริย๑ มีวิธีการใช๎ดังนี้  
..........๔.๑ ใช๎เป็นราชาศัพท๑ได๎ทันที เชํน ประทาน ผนวช ทูล ถวาย ประทับ เสด็จ บรรทม 
ประชวร สวรรคต พิโรธ เป็นต๎น  
..........๔.๒ ใชค๎ํา " พระบรม " หรือ " พระบรมราช " นําหน๎าคํานามท่ีสําคัญย่ิง เพื่อเป็นการเชิดชู
พระเกียรติยศ เชํน พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ๑ พระบรมโอรสาธิราช พระบรมราโชวาท 
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พระปรมภิไธย พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชโองการ พระบรมราชานุญาต ฯลฯ  
..........๔.๓ ใช๎คาํ " พระราช " นําหน๎าคําที่มีความสาํคัญน๎อยกวําคําที่กลําวมาในข๎อ ๒ เชํน คํานาม
ท่ีแสดงความสัมพันธ๑ทางเครือญาติ เชํน พระราชวงศ๑ พระราชบิดา พระราชชนนี พระราชโอรส 
พระราชธิดา ฯลฯ  
..........คํานามทั่วๆ ไปท่ีมีความสําคัญรองลงมาตลอดจนอาการนามตํางๆ เชํน พระราชวังบางประ
อิน พระราชเสาวนีย๑ พระราโชวาท พระราชปฏิสันถาร พระราชดํารัส พระราชหัตถเลขา พระราช
ประเพณี พระราชโทรเลข พระราชพิธี พระราชกุศล พระราชดําริ พระราชประสงค๑  
พระราชปรารภ พระราชานุเคราะห๑ ฯลฯ  
..........๔.๔ ใช๎คํา " พระ " นําหน๎าคํานามท่ัวๆไปท่ีเกี่ยวข๎องกับ  
.....เครื่องใช๎ทั่วๆ ไป เชํน พระที่ พระแทํนบรรทม พระฉาย พระสุคนธ๑ พระอูํ ฯลฯ  
.....อวัยวะสํวนตํางๆ เชํน พระพักตร๑ พระศอ พระกรรณ พระหัตถ๑ พระกร ฯลฯ  
.....นามอื่นๆ ท่ีเก่ียวข๎อง เชํน พระโรค พระโชค พระเคราะห๑ พระบารมี พระชะตา ฯลฯ  
.....บุคคลแตํไมํใชํเชื้อพระวงศ๑ เชํน พระนม พระพี่เลี้ยง พระสหาย พระอาจารย๑ พระอุปัชฌาย๑ (ผู๎
บวชใหมํ) พระกรรมาจาจารย๑ (คูํสวด) ฯลฯ  
...........๔.๕ ใช๎คําธรรมดาท่ีบอกลักษณะยํอยๆ ให๎ชดัเจนไว๎หน๎าคําท่ีเป็นราชาศัพท๑อยํูแล๎ว เชํน  
.....ฉลองพระเนตร หมายถึง แวํนตา  
.....ขอบพระเนตร " ขอบตา  
.....ชํองพระนาสิก " ชํองจมูก  
.....ฝ่าพระหัตถ๑ " ฝ่ามือ  
.....หลังพระชงฆ๑ " นํอง  
.....ฉลองพระหัตถ๑ " ช๎อน  
.....ถุงพระบาท " ถุงเท๎า  
.....ห๎องพระสําอาง " ห๎องแตํงตัว, ห๎องสุขา  
.....ซับพระองค๑ " ผ๎าเช็ดตวั ฯลฯ  
..........๔.๖ ใชค๎ํา " ทรงพระ " หรอื " ทรงพระราช " นําหน๎าคํานามท่ัวไป และคํานามราชาศัพท๑ 
เพื่อทําให๎เป็นคํากริยา เชํน  
.....ทรงพระเมตตา หมายถึง มีเมตตา  
.....ทรงพระอุตสาหะ " มีอุตสาหะ  
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.....ทรงพระดําริ " มีดําริ  

.....ทรงพระประชวร " ป่วย  

.....ทรงพระกรุณา " กรุณา  

.....ทรงพระพิโรธ " โกรธ  

.....ทรงพระสรวล " หัวเราะ  

.....ทรงพระราชนิพนธ๑ " แตํงหนังสือ  

.....ทรงพระราชสมภพ " เกิด ฯลฯ  

..........๔.๗ ใช๎คาํ " ทรง " นําหน๎าคําธรรมดาเพื่อให๎เป็นราชาศัพท๑ เชํน  

......๑. ใช๎ " ทรง " นําหน๎าคํากริยาสามัญท่ีเป็นคําไทย เพื่อทําให๎เป็นคํากริยาราชาศัพท๑ เชํน ทรง
ขอ ทรงรบั ทรงตัดสิน  
ทรงเชื่อ ทรงเก็บ ทรงวาด ทรงถือ ทรงพับ ทรงใช๎ ทรงจุด (ธูปเทียน) ฯลฯ  
......๒. ใช๎ " ทรง " นําหน๎าคํานามท่ีเป็นคําไทย เพื่อใช๎เป็นคํากริยาราชาศัพท๑ เชํน ทรงช๎าง ทรงเรือ 
ทรงม๎า ทรงเรือใบ ฯลฯ  
......๓. ใช๎ " ทรง " นําหน๎าคํานามท่ีมีลักษณะเป็นสํานวน ทําให๎มีความหมายตํางไปจากเดิม เชํน  
.....ทรงธรรม หมายถึง ฟังเทศน๑  
.....ทรงบาตร " ตักบาตร  
.....ทรงกล๎อง " สูบกล๎อง  
.....ทรงพระโอรสมวน " สูบบุหรี่  
.....ทรงฉลองพระเนตร " สวมแวํนตา  
.....ทรงเครื่อง " แตํงตัว  
.....ทรงเครื่องใหญํ " ตัดผม  
.....ทรงเครื่องใหญํ " ถือไม๎เท๎า ฯลฯ  
..........๔.๘ ใช๎คาํ " หลวง " และ " ต๎น " ประกอบท๎ายศัพท๑ท้ังท่ีเป็นคําไทยและคําราชาศัพท๑ให๎
เป็นคําราชาศัพท๑ เชํน  
.....เครื่องต๎น (เครื่องทรงสําหรับกษัตริย๑, สิ่งของท่ีพระเจ๎าแผํนดินทรงให๎และเสวย) พระแสงปืน
ต๎น เรือหลวง รถหลวง  
ช๎างต๎น ม๎าต๎น เรอืนต๎น ฯลฯ  
.....***หมายเหตุ*** การใช๎ " ต๎น " และ " หลวง " นั้นต๎องสังเกต เพราะคําท่ีมี " ต๎น " และ " 
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หลวง " ประกอบอยูํด๎วยไมํใชํคําราชาศัพ๑  
ทุกคําใช๎เป็นคําธรรมดาก็มี เชํน ถนนหลวง ทะเลหลวง สนามหลวง ภรรยาหลวง ต๎นห๎อง ต๎นเค๎า 
ต๎นคอ ต๎นคิด เป็นต๎น  
 
๕. การจําแนกคําท่ีใช๎ในราชาศัพท๑  
.....คําท่ีกําหนดใช๎เป็นราชาศัพท๑ มีทั้งคํานาม คําสรรพนาม กริยา และวิเศษณ๑  
..........๕.๑ คาํนาม แบํงออกเป็น สามานยนาม วิสามานยนาม และลักษณนาม  
.....๑. สามานยนาม ไดแ๎กํ นามท่ัวไปเก่ียวกับอวัยวะตํางๆ ในรํางกาย เครื่องใช๎และเครือญาติตํางๆ 
ดังรายละเอียดท่ีกลําวมาแล๎ว  
.....๒. วิสามานยนาม ได๎แกํ คํานามเฉพาะท่ีเป็นพระนามเดิมหรือนามเดิม และท่ีเป็นพระราชทิน
นามหรือราชทินนาม คํานามเฉพาะ  
หรือชื่อเฉพาะนี้จะมีคํานําหน๎านาม เชํน สมเด็จพระเจ๎า พระองค๑เจ๎า ฯลฯ นําหน๎าชื่อเฉพาะ  
.....ตัวอยํางเชํน สมเด็จพระนเรศวร " สมเด็จพระ " เป็นคําสามานยนามนําหนา๎วิสามานยนาม " 
นเรศวร " หรือ พํอขุนรามคําแหง  
" พํอขุน " เป็นคําสามานยนามนําหน๎าวิสามานยนาม " รามคําแหง " เป็นต๎น การศึกษาเรื่องของวิ
สามานยนามราชาศัพท๑ให๎เข๎าใจ  
จะต๎องศึกษาคําสามานยนามที่นําหน๎าชื่อเฉพาะเหลํานั้นด๎วย ซึ่งแบํงออได๎ดังนี้  
.....๑.) วิสามานยนามท่ีเป็นนามเดิมชั้นเจ๎านาย ได๎แกํ  
ก. วิสามานยนามที่มีคํานําหน๎าชื่อแสดงเครือญาติ หรือ ตําแหนํงพระบรมวาศานุวงศ๑ เชํน สมเด็จ
พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ  
(พระราชโอรสพระเจ๎าแผนํดินพระองค๑กํอนตั้งแตํพระเจ๎าอาขึ้นไปท่ีเป็นเจ๎าฟ้า) พระเจ๎าพี่ยาเธอ 
พระเจ๎าพี่นางเธอ ฯลฯ  
กํากับไว๎ข๎างหน๎า  
.....๒.) วิสามานยนามที่เป็นราชทินนาม ราชทินนาม คือ นามที่พระราชทาน หรือ โปรดเกล๎าฯ ให๎
เจ๎ากระทรวงต้ัง จะมีคําบอก  
ตําแหนํงชั้นกรม ซึ่งมีอยํู ๕ ตําแหนํง  
คือ กรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง กรมพระ กรมพระยา นําหน๎าพระนามกรม เชํน สมเด็จพระเจ๎า
น๎องยาเธอ เจ๎าฟ้ากรม-  
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นครสวรรค๑วรพินิต เป็นต๎น เจ๎านายท่ีทรงกรม มีชั้นเจ๎าฟ้ากับพระองค๑เจ๎า เทํานั้น  
๓. ลักษณนาม ใช๎ลักษณนามราชาศัพท๑กับพระมหากษัตริย๑และเจ๎านายเทํานั้น ใช๎ลักษณนาม 
พระองค๑ กับ องค๑ เชํน พระราชธิดา ๒ พระองค๑  
พระที่นั่ง ๒ องค๑ เป็นต๎น  
..........๕.๒ คําสรรพนาม ท่ีจะต๎องเปลี่ยนแปลงใช๎ตามราชาศัพท๑ มีเฉพาะบุรุษสรรพนามชนิด
เดียวจะใช๎คําใด จะต๎องคํานึงถึงฐานนันดรและเพศของ  
.....บุรุษท่ี ๑ (ผู๎พูด) บุรุษท่ี ๒ (ผู๎ที่เราพูดด๎วย) และบุรุษท่ี ๓ (ผู๎ที่เราพูดถึง) เชํน  
.....บุรุษท่ี ๑ ได๎แกํ ข๎าพระพุทธเจ๎า เกล๎ากระหมํอม หมํอมฉัน อาตมาภาพ ฯลฯ  
.....บุรุษท่ี ๒ ได๎แกํ ใต๎ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใต๎ฝ่าละอองพระบาท ใต๎ฝ่าพระบาท ฯลฯ  
.....บุรุษท่ี ๓ ได๎แกํ พระองค๑ เสด็จ ทําน ฯลฯ  
..........๕.๓ คาํกริยา คํากริยาท่ีเป็นราชาศัพท๑ มีท้ังคํากริยาที่กําหนดขึ้นเป็นราชาศัพท๑โดยเฉพาะ 
เชํน ผนวช ประทับ เสด็จ สรง ฯลฯ กํากับท่ีแตํงขึ้น  
ใหมํด๎วยการใช๎คํา " ทรง " " ทรงพระ " และ " ทรงพระราช " นําหน๎าคํานามหรือคํากริยาท่ีมีใช๎อยูํ
แล๎วทั้งเป็นคําไทย และคําท่ีมาจากภาษาตํางประเทศ  
เชํน ทรงขอบใจ ทรงเลําเรียน ทรงพระสรวล ทรงพระราชนิพนธ๑ เป็นต๎น  
..........๕.๔ คําวิเศษณ๑ ท่ีใช๎เป็นราชาศัพท๑ ได๎แกํ คําขานรับ เชํน เพคะ พํะยํะคะํ พระพุทธเจ๎าข๎า 
กระหมํอม ฯลฯ  
แตกตํางไปตามเพศและฐานันดรของผู๎พูดและผูฟ๎ัง  
.....คํากริยาท่ีเป็นราชาศัพท๑อยํูแล๎วไมํต๎องใช๎คําวํา " ทรง " นําหน๎า เชํน  
..........ตรัส เสวย สรง บรรทม  
..........กร้ิว โปรด พระราชทาน ประสูติ  
ฯลฯ  
.....ราชาศัพท๑ท่ัวไปท่ีมักปรากฏในข๎อสอบเช๎ามหาวิทยาลัย  
..........ภาพวาด = พระสาทิสลักษณ๑  
..........ภาพถําย = พระฉายาลักษณ๑  
..........รูปป้ัน = พระรูป  
.....แสดงตํอหน๎า ให๎ใช๎วํา แสดงเฉพาะพระพักตร๑ ห๎ามใช๎วํา แสดงหน๎าพระที่นั่ง 
คําถามเก่ียวกับการบังคมทูล  
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..........การกราบบังคมทูลวําสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสนองพระมหากรุณาธิคุณได๎ จะใช๎วํา " 
ข๎าพระพุทธเจ๎าขอรับใสํเกล๎าใสํกระหมํอม "  
..........ถ๎าเป็นการปฏิเสธในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะใช๎วํา " หามิได๎ด๎วยเกล๎าด๎วยกระหมํอม "  
คําวํา " กราบบังคมทูลพระกรุณา " ใช๎ได๎เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเทํานั้น สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ไมํใชคํํานี้จะใช๎วํา " กราบบังคมทูล "  
..........คําวํา " พระบรมราชวโรกาส " สื่อมวลชนใชผ๎ิดกันมาก เชํน ใช๎วํา *ในพระบรมราช
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา* ในพระบรมราชวโรกาสคล๎ายวันพระราชสมภพ เชํนนี้ไมํถูกต๎อง 
พระบรมราชวโรกาสจะใช๎เมื่อเป็นการขอโอกาส เชํน* " ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส  
เข๎าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท " " ขอพระราชทานน๎อมเกล๎าน๎อมกระหมํอมถวาย "  
..........คําวํา ทูล ใน ทูลเกล๎าทูลกระหมํอมนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกําหนดให๎ใช๎
ทูล พระวรวงศ๑เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรรับสั่งวําโบราณได๎กําหนดคําวําไว๎ตํางกัน คือ 
น๎อมเกล๎าน๎อมกระหมํอม และ ทูลเกล๎าทูลเกล๎าทูลกระหมํอม คําวํา ทูล หมายถึง การยกขึ้นทูลหัว  
ฉะนั้น ควรใช๎ ทูล สํวน ทูน เป็นคําภาษาเขมร แปลวํา บอก ภาษาไทยของเรามีคําวํา ทูล หมายถึง 
และให๎ความหมายท่ีถูกต๎องแล๎ว ก็ไมํจําเป็น จะต๎องยืมคําเขมรมาใช๎ อยํางไร ก็ตามมติของ
คณะรัฐมนตรีมีวําให๎ใช๎ตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน ฉะนั้น จึงต๎องใช๎วํา " ทูลเกล๎า  
ทูลกระหมํอมถวาย "  
..........คํากริยาราชาศัพท๑ท่ีมีคําวํา ทรง นั้นมีอยูํหลายคํา เชํน ทรงพระประชวร เป็นการนําคําวํา 
ประชวร ซึ่งเป็นคํากริยาราชาศัพท๑ หมายความวํา เจ็บป่วย มาทําให๎เป็นอาการนามเป็น พระ
ประชวร แล๎วเติม ทรง ข๎างหน๎าเป็น ทรงพระประชวร ให๎เป็นกริยาราชาศัพท๑ใช๎เฉพาะพระเจ๎า
แผํนดิน เทํานั้น ถ๎าเป็นพระราชวงศ๑อื่นๆ ใช๎วํา ประชวร หรือ ไมํทรงสบาย ถ๎าจะพูดวํา " หายแล๎ว 
" ใช๎วํา ทรงสบายขึ้น หรือ ทรงพระสําราญดีแล๎ว สํวน  
คําวํา ทรงพระประธม หมายถึง ห๎องนอน ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ ใช๎ได๎ทั่วไป  
..........ถ๎าคําวํา ทรง ตามหลังคําบางคํา หมายความวํา เป็นสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวทรง 
เพิ่มเข๎าไปเพื่อให๎มีความหมายวํา พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวประทับอยูํในขณะนั้น  
..........ทรงเป็นองค๑ประธาน ไมํควรใช๎ ทรงเป็น ใช๎นําหน๎าคําที่ไมํใชํราชาศัพท๑ เชํน ทรงเป็น
อาจารย๑สํวนองค๑ประธาน ได๎ทําให๎กลายเป็นราชาศัพท๑แล๎ว จึงใช๎ ทรงเป็น นําหน๎าไมํได ๎ควรใช๎
วํา เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค๑ประธาน  
..........พระราชอาคันตุกะ ใช๎เมื่อกลําวถึงแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวซึ่งมาจาก
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ตํางประเทศ ถ๎าพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวทรงเป็น แขกของคนสามัญใช๎วํา อาคันตุกะ เชํน 
ทรงเป็นอาคันตุกะของประธานาธิบดี ในปัจจุบันไมํใช๎ราชอาคันตุกะ ในกรณีท่ีเป็นแขกของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและพระบรมวงศานุวงศ๑อีกตํอไป  
..........ผู๎ที่มีหน๎าท่ีต๎อนรับแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวนั้น ถ๎าแขกผู๎นั้นเป็นกษัตริย๑จะใช๎
วํา รับเสด็จฯ ถ๎าเป็นเจ๎านาย ใช๎วํา รับเสด็จ  
คําวํา ถวายการต๎อนรับ เป็นคําท่ีใช๎ผิดจนยากจะแก๎ใข ถ๎าแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ไมํได๎กลายเป็นเจ๎านาย ใช๎วํา ต๎อนรับ  
..........เครื่องสักการะ หมายถึง เครื่องสักการะของพระเจ๎าอยํูหัว สื่อมวลชนมักใช๎ผิด เชํน " 
นายกรัฐมนตรี นําเครื่องราชสักการะไปถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ๑ " ท่ีถูกในประโยคนี้ต๎อง
ใช๎วํา เครื่องสักการะ  
..........คําวํา เสด็จ ที่ใช๎เป็นนาม เป็นคําเรียกเจ๎านายนั้น จะใช๎แกํพระองค๑เจ๎าที่เป็นพระราชโอรส
ธิดาพระเจ๎าแผํนดินเทํานัน้ จะใช๎กับพระองค๑ที่เป็น หลานพระเจ๎าแผํนดินนั้นไมํได ๎ 
..........มหาราชิน ีหมายถึง ราชินีผู๎ปกครองประเทศเทํานั้น เชํน แคทเธอรีนมหาราชินี ตําแหนํง
สูงสุดของพระมเหสี คือ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
..........การยกพระบรมราโชวาทมาอ๎างถีงนั้น ในตอนท๎าย บางคนใช๎วํา " พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว " หรือ " พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัวในรัชกาล
ปัจจุบัน " นับวําเป็นการใช๎ภาษาเย่ินเย๎อ คําวํา พระบรมราโชวาท ใช๎ได๎แกํพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยํูหัวเทํานั้น ใช๎แกํคนอื่นไมํได๎ถ๎าใช๎ พระราโชวาท ใช๎ได๎แกํหลายพระองค๑จึงต๎องระบุให๎แนํ
ชัด เชํน พระราโชวาทสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราโชวาท  
สมเด็จพระบรมราชชนนี ถ๎าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวท่ีไมํมี
พระองค๑อยูํในปัจจุบัน จะใช๎วํา พระบรมราโชวาทในพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
เป็นต๎น  
...........การออกพระนามเจ๎านายชั้นสูงบางคนใช๎ผิด คือ ใช๎ยํนยํอเกินไป เชํน หนังสือพิมพ๑พาดหัว
ขําววํา " พระเทพ... " ดังนี้เป็นการไมํสมควร ท่ีถูกต๎อง ควรออกพระนามเต็ม เชํน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ
เจ๎าลูกยาเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ฯ  
...........อักษรยํอ ป.ร. เชํน ภ.ป.ร. ยํอมาจากคําวํา ปรม + ราชาธิราช คํานี้มาจากตํางประเทศ 
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๔ พระองค๑ทรงติดตํอกับตํางประเทศ ทรงสังเกตเห็นวําพระนามพระเจ๎า
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แผํนดินตํางประเทศมักมี Rex หมายถึง พระราชาธบิดีตํอท๎ายพระนาม จึงได๎ทรงนําอักษรยํอ ป.ร. 
มาใช๎ เชํน พระนาม ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ใช๎อักษรยํอวํา ภ.ป.ร. ยํอมาจาก ภูมิพลอ
ดุลยเดชปรมราชาธิราช และใช๎คําวํา ปรมินทร ปรเมนทร นําหน๎าพระนาม  
พระเจ๎าแผํนดินด๎วย เชํน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว ครั้งถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงลงพระปรมา ภิไธยวชิราวุธ ร อักษร ร. ยํอมาจาก คํา
วํา รามาธิบดี พระนามของพระองค๑ทํานคือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระ
มงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัว และได๎ทรงเปลี่ยนคํานําหน๎าพระนามพระเจ๎าอยูํหัวทุกพระองค๑ในพระบรม
ราชจักรีวงศ๑เป็นสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหา... ทั้งสิน ตํอมาให๎รัชกาล  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จึงกลับมาใช๎คําวํา ปรมินทร ปรเมนทร ตามเดิม  
..........คําวํา พระปรมาภิไธย หมายถึง ชื่อที่ได๎รับการแตํงตั้ง จารึกลงในสุพรรณบัฏ เชํน พระ
ปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว คือ ภ.ป.ร.  
..........พระบรมนามาภิไธย หมายถึง ชื่อตัว เชํน ภูมิพลอุดลยเดช ถ๎าใช๎วํา ทรงลงพระบร
นามาภิไธย ยํอจะหมายถึงเมื่อทรงลงอักษรยํอพระนามวํา ภ.อ.  
..........พระราชสมัญญา หมายถึง ชื่อเลํน เชํน ขุนหลวงท๎ายสระ ขุนหลวงหาวัด  
..........อีกคําหนึ่งท่ีใช๎ผิดจนยากจะแก๎ไข คือ กาท่ีคนสามัญถวายพระพรชัย หรือถวายพระพรชัย
มงคลแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว แตํโบราณมาถือกัน วําพระภิกษุเทํานั้นจึงจะถวายพระพร
พระเจ๎าอยูํหัวได๎เพราะถือวําเป็นผู๎ทรงศีล คนสามัญใช๎ ถวายชัยมงคล  
..........ไปเย่ียม เป็นราชาศัพท๑ใช๎วํา เสด็จพระราชดําเนินเย่ียม หรือ เสด็จพระราชดําเนินทรงเย่ียม 
ก็ได๎ เสด็จพระราชดําเนิน หมายความวํา ไป เชํน เสด็จ พระราชดําเนินโดยลาดพระบาท ทรงพระ
ดําเนิน หมายถึงวํา เดิน (ไมํต๎องใช๎วํา ทรงพระดําเนินด๎วยพระบาท)  
..........ถ๎าพระราชวงศ๑หลายพระองค๑ซึ่งดํารงพระยศตํางกัน ทํากริยา " ไป " พร๎อมกัน จะใช๎วํา 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระ บรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนิน
พร๎อมด๎วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
.....เทิดทูนพระเกียรติ ใช๎เป็นราชาศัพท๑ได๎  
..........การกลําวถึงความจงรักภักดีท่ีมีตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ควรใช๎วํา มีความ
จงรักภักดี หรือ แสดงความจงรักภักดี ไมํใช๎วํา ถวายความจงรักภักดี  
..........ข๎อความ " โครงการอนุรักษ๑มรดกไทย ภายใต๎รํมพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ " 
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ไมํถูกต๎อง เปลี่ยนเป็น รํมพระบารมี พอจะใช๎ได ๎ 
..........คําวํา ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอม ใช๎แกํพระราชวงศ๑ตั้งแตํสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นไป พระราชวงศ๑ชั้นรองลงมา ใช๎วํา ทรงพระกรุณา  
..........คําวํา รับเสด็จ และ เข๎าเฝ้า นั้นใชแ๎กํพระราชตั้งแตํชั้นพระเจ๎าลูกเธอลงมา ถ๎าพระอิสริยศักดิ์
สูงกวํานั้น ใช๎วํา รับเสด็จฯ และ เข๎าเฝา้ฯ ซึ่งยํอมาจาก รับเสด็จพระราชดําเนิน และ เข๎า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หรือ เข๎าเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลําดับ  
..........มีพระราชดํารัส มพีระราชกระแส แปลวํา พูด ใช๎แกํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรม ราชชนนี สมเด็จพระยุพราช และ
สมเด็จพระบรมราชกุมารี  
..........รับสั่ง แปลวํา พูด ใช๎แกํพระราชวงศ๑ท่ัวไป  
..........มีพระราชเสาวนีย๑ หรือ มีพระเสาวนีย๑ แปลวํา สั่ง ใช๎แกํสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนี  
..........มีพระราชบัญชา แปลวํา สั่ง ใช๎แกํสมเด็จพระบรมราชกุมารี  
..........มีพระราชดํารัส สั่ง ใช๎แกํสมเด็จพระยุพราชและสมเด็จพระบรมราชกุมารี  
อ๎างอิง: อ.จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ๑  
คูํมือภาษาไทย เอนทรานซ๑ ม.4-6 . สํานักพิมพ๑พัฒนาศึกษา,กรุงเทพมหานคร, 2543  
๔. วิธีใช๎ราชาศัพท๑  
.....การใช๎ราชาศัพท๑สําหรับพระมหากษัตริย๑ มีวิธีการใช๎ดังนี้  
..........๔.๑ ใช๎เป็นราชาศัพท๑ได๎ทันที เชํน ประทาน ผนวช ทูล ถวาย ประทับ เสด็จ บรรทม 
ประชวร สวรรคต พิโรธ เป็นต๎น  
..........๔.๒ ใชค๎ํา " พระบรม " หรือ " พระบรมราช " นําหน๎าคํานามท่ีสําคัญย่ิง เพื่อเป็นการเชิดชู
พระเกียรติยศ เชํน พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ๑ พระบรมโอรสาธิราช พระบรมราโชวาท 
พระปรมภิไธย พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชโองการ พระบรมราชานุญาต ฯลฯ  
..........๔.๓ ใช๎คาํ " พระราช " นําหน๎าคําที่มีความสาํคัญน๎อยกวําคําที่กลําวมาในข๎อ ๒ เชํน คํานาม
ท่ีแสดงความสัมพันธ๑ทางเครือญาติ เชํน พระราชวงศ๑ พระราชบิดา พระราชชนนี พระราชโอรส 
พระราชธิดา ฯลฯ  
..........คํานามทั่วๆ ไปท่ีมีความสําคัญรองลงมาตลอดจนอาการนามตํางๆ เชํน พระราชวังบางประ
อิน พระราชเสาวนีย๑ พระราโชวาท พระราชปฏิสันถาร พระราชดํารัส พระราชหัตถเลขา พระราช
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ประเพณี พระราชโทรเลข พระราชพิธี พระราชกุศล พระราชดําริ พระราชประสงค๑  
พระราชปรารภ พระราชานุเคราะห๑ ฯลฯ  
..........๔.๔ ใช๎คํา " พระ " นําหน๎าคํานามท่ัวๆไปท่ีเก่ียวข๎องกับ  
.....เครื่องใช๎ทั่วๆ ไป เชํน พระที่ พระแทํนบรรทม พระฉาย พระสุคนธ๑ พระอูํ ฯลฯ  
.....อวัยวะสํวนตํางๆ เชํน พระพักตร๑ พระศอ พระกรรณ พระหัตถ๑ พระกร ฯลฯ  
.....นามอื่นๆ ท่ีเก่ียวข๎อง เชํน พระโรค พระโชค พระเคราะห๑ พระบารมี พระชะตา ฯลฯ  
.....บุคคลแตํไมํใชํเชื้อพระวงศ๑ เชํน พระนม พระพี่เลี้ยง พระสหาย พระอาจารย๑ พระอุปัชฌาย๑ (ผู๎
บวชใหมํ)  
พระกรรมาจาจารย๑ (คูํสวด) ฯลฯ  
...........๔.๕ ใช๎คําธรรมดาท่ีบอกลักษณะยํอยๆ ให๎ชดัเจนไว๎หน๎าคําท่ีเป็นราชาศัพท๑อยํูแล๎ว เชํน  
.....ฉลองพระเนตร หมายถึง แวํนตา  
.....ขอบพระเนตร " ขอบตา  
.....ชํองพระนาสิก " ชํองจมูก  
.....ฝ่าพระหัตถ๑ " ฝ่ามือ  
.....หลังพระชงฆ๑ " นํอง  
.....ฉลองพระหัตถ๑ " ช๎อน  
.....ถุงพระบาท " ถุงเท๎า  
.....ห๎องพระสําอาง " ห๎องแตํงตัว, ห๎องสุขา  
.....ซับพระองค๑ " ผ๎าเช็ดตวั ฯลฯ  
..........๔.๖ ใชค๎ํา " ทรงพระ " หรือ " ทรงพระราช " นําหน๎าคํานามท่ัวไป และคํานามราชาศัพท๑ 
เพื่อทําให๎เป็นคํากริยา เชํน  
.....ทรงพระเมตตา หมายถึง มีเมตตา  
.....ทรงพระอุตสาหะ " มีอุตสาหะ  
.....ทรงพระดําริ " มีดําริ  
.....ทรงพระประชวร " ป่วย  
.....ทรงพระกรุณา " กรุณา  
.....ทรงพระพิโรธ " โกรธ  
.....ทรงพระสรวล " หัวเราะ  
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.....ทรงพระราชนิพนธ๑ " แตํงหนังสือ  

.....ทรงพระราชสมภพ " เกิด ฯลฯ  

..........๔.๗ ใช๎คาํ " ทรง " นําหน๎าคําธรรมดาเพื่อให๎เป็นราชาศัพท๑ เชํน  

......๑. ใช๎ " ทรง " นําหน๎าคํากริยาสามัญท่ีเป็นคําไทย เพื่อทําให๎เป็นคํากริยาราชาศัพท๑ เชํน ทรง
ขอ ทรงรับ ทรงตัดสิน  
ทรงเชื่อ ทรงเก็บ ทรงวาด ทรงถือ ทรงพับ ทรงใช๎ ทรงจุด (ธูปเทียน) ฯลฯ  
......๒. ใช๎ " ทรง " นําหน๎าคํานามท่ีเป็นคําไทย เพื่อใช๎เป็นคํากริยาราชาศัพท๑ เชํน ทรงช๎าง ทรงเรือ 
ทรงม๎า ทรงเรือใบ ฯลฯ  
......๓. ใช๎ " ทรง " นําหน๎าคํานามท่ีมีลักษณะเป็นสํานวน ทําให๎มีความหมายตํางไปจากเดิม เชํน  
.....ทรงธรรม หมายถึง ฟังเทศน๑  
.....ทรงบาตร " ตักบาตร  
.....ทรงกล๎อง " สูบกล๎อง  
.....ทรงพระโอรสมวน " สูบบุหรี่  
.....ทรงฉลองพระเนตร " สวมแวํนตา  
.....ทรงเครื่อง " แตํงตัว  
.....ทรงเครื่องใหญํ " ตัดผม  
.....ทรงเครื่องใหญํ " ถือไม๎เท๎า ฯลฯ  
..........๔.๘ ใช๎คาํ " หลวง " และ " ต๎น " ประกอบท๎ายศัพท๑ท้ังท่ีเป็นคําไทยและคําราชาศัพท๑ให๎
เป็นคําราชาศัพท๑ เชํน  
.....เครื่องต๎น (เครื่องทรงสําหรับกษัตริย๑, สิ่งของท่ีพระเจ๎าแผํนดินทรงให๎และเสวย) พระแสงปืน
ต๎น เรือหลวง รถหลวง ช๎างต๎น ม๎าต๎น เรือนต๎น ฯลฯ  
.....***หมายเหตุ*** การใช๎ " ต๎น " และ " หลวง " นั้นต๎องสังเกต เพราะคําท่ีมี " ต๎น " และ " 
หลวง " ประกอบอยูํด๎วยไมํใชํคําราชาศัพ๑  
ทุกคําใช๎เป็นคําธรรมดาก็มี เชํน ถนนหลวง ทะเลหลวง สนามหลวง ภรรยาหลวง ต๎นห๎อง ต๎นเค๎า 
ต๎นคอ ต๎นคิด เป็นต๎น  
๕. การจําแนกคําที่ใช๎ในราชาศัพท๑  
.....คําท่ีกําหนดใช๎เป็นราชาศัพท๑ มีทั้งคํานาม คําสรรพนาม กริยา และวิเศษณ๑  
..........๕.๑ คาํนาม แบํงออกเป็น สามานยนาม วิสามานยนาม และลักษณนาม  
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.....๑. สามานยนาม ไดแ๎กํ นามท่ัวไปเก่ียวกับอวัยวะตํางๆ ในรํางกาย เครื่องใช๎และเครือญาติตํางๆ 
ดังรายละเอียดท่ีกลําวมาแล๎ว  
.....๒. วิสามานยนาม ได๎แกํ คํานามเฉพาะท่ีเป็นพระนามเดิมหรือนามเดิม และท่ีเป็นพระราชทิน
นามหรือราชทินนาม คํานามเฉพาะ  
หรือชื่อเฉพาะนี้จะมีคํานําหน๎านาม เชํน สมเด็จพระเจ๎า พระองค๑เจ๎า ฯลฯ นําหน๎าชื่อเฉพาะ  
.....ตัวอยํางเชํน สมเด็จพระนเรศวร " สมเด็จพระ " เป็นคําสามานยนามนําหนา๎วิสามานยนาม " 
นเรศวร " หรือ พํอขุนรามคําแหง  
" พํอขุน " เป็นคําสามานยนามนําหน๎าวิสามานยนาม " รามคําแหง " เป็นต๎น การศึกษาเรื่องของวิ
สามานยนามราชาศัพท๑ให๎เข๎าใจ  
จะต๎องศึกษาคําสามานยนามที่นําหน๎าชื่อเฉพาะเหลํานั้นด๎วย ซึ่งแบํงออได๎ดังนี้  
.....๑.) วิสามานยนามท่ีเป็นนามเดิมชั้นเจ๎านาย ได๎แกํ  
ก. วิสามานยนามที่มีคํานําหน๎าชื่อแสดงเครือญาติ หรือ ตําแหนํงพระบรมวาศานุวงศ๑ เชํน สมเด็จ
พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ (พระราชโอรสพระเจ๎าแผํนดินพระองค๑กํอนตั้งแตํพระเจ๎าอาขึ้นไปท่ีเป็นเจ๎า
ฟ้า) พระเจ๎าพี่ยาเธอ พระเจ๎าพี่นางเธอ ฯลฯ กํากับไว๎ข๎างหน๎า  
.....๒.) วิสามานยนามที่เป็นราชทินนาม ราชทินนาม คือ นามที่พระราชทาน หรือ โปรดเกล๎าฯ ให๎
เจ๎ากระทรวงต้ัง จะมีคําบอก ตําแหนํงชั้นกรม ซึ่งมีอยํู ๕ ตําแหนํง คือ กรมหมื่น กรมขุน กรม
หลวง กรมพระ กรมพระยา นําหน๎าพระนามกรม เชํน สมเด็จพระเจ๎าน๎องยาเธอ เจ๎าฟ้ากรม-  
นครสวรรค๑วรพินิต เป็นต๎น เจ๎านายท่ีทรงกรม มีชั้นเจ๎าฟ้ากับพระองค๑เจ๎า เทํานั้น  
๓. ลักษณนาม ใช๎ลักษณนามราชาศัพท๑กับพระมหากษัตริย๑และเจ๎านายเทํานั้น ใช๎ลักษณนาม 
พระองค๑ กับ องค๑ เชํน พระราชธิดา ๒ พระองค๑ พระที่นั่ง ๒ องค๑ เป็นต๎น  
..........๕.๒ คําสรรพนาม ท่ีจะต๎องเปลี่ยนแปลงใช๎ตามราชาศัพท๑ มีเฉพาะบุรุษสรรพนามชนิด
เดียวจะใช๎คําใด จะต๎องคํานึงถึงฐานนันดรและเพศของ  
.....บุรุษท่ี ๑ (ผู๎พูด) บุรุษท่ี ๒ (ผู๎ที่เราพูดด๎วย) และบุรุษท่ี ๓ (ผู๎ที่เราพูดถึง) เชํน  
.....บุรุษท่ี ๑ ได๎แกํ ข๎าพระพุทธเจ๎า เกล๎ากระหมํอม หมํอมฉัน อาตมาภาพ ฯลฯ  
.....บุรุษท่ี ๒ ได๎แกํ ใต๎ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใต๎ฝ่าละอองพระบาท ใต๎ฝ่าพระบาท ฯลฯ  
.....บุรุษท่ี ๓ ได๎แกํ พระองค๑ เสด็จ ทําน ฯลฯ  
..........๕.๓ คาํกริยา คํากริยาท่ีเป็นราชาศัพท๑ มีท้ังคํากริยาที่กําหนดขึ้นเป็นราชาศัพท๑โดยเฉพาะ 
เชํน ผนวช ประทับ เสด็จ สรง ฯลฯ กํากับท่ีแตํงขึ้น ใหมํด๎วยการใช๎คํา " ทรง " " ทรงพระ " และ " 
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ทรงพระราช " นําหน๎าคํานามหรือคํากริยาที่มีใช๎อยํูแล๎วทั้งเป็นคําไทย และคําท่ีมาจาก
ภาษาตํางประเทศ เชํน ทรงขอบใจ ทรงเลําเรียน ทรงพระสรวล ทรงพระราชนิพนธ๑ เป็นต๎น  
..........๕.๔ คําวิเศษณ๑ ท่ีใช๎เป็นราชาศัพท๑ ได๎แกํ คําขานรับ เชํน เพคะ พํะยํะคะํ พระพุทธเจ๎าข๎า 
กระหมํอม ฯลฯ  
แตกตํางไปตามเพศและฐานันดรของผู๎พูดและผูฟ๎ัง  
.....คํากริยาท่ีเป็นราชาศัพท๑อยํูแล๎วไมํต๎องใช๎คําวํา " ทรง " นําหน๎า เชํน  
..........ตรัส เสวย สรง บรรทม  
..........กร้ิว โปรด พระราชทาน ประสูติ ฯลฯ  
.....ราชาศัพท๑ท่ัวไปท่ีมักปรากฏในข๎อสอบเช๎ามหาวิทยาลัย  
..........ภาพวาด = พระสาทิสลักษณ๑  
..........ภาพถําย = พระฉายาลักษณ๑  
..........รูปป้ัน = พระรูป  
.....แสดงตํอหน๎า ให๎ใช๎วํา แสดงเฉพาะพระพักตร๑ ห๎ามใช๎วํา แสดงหน๎าพระที่นั่ง 
คําถามเก่ียวกับการบังคมทูล  
..........การกราบบังคมทูลวําสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งสนองพระมหากรุณาธิคุณได๎ จะใช๎วํา " 
ข๎าพระพุทธเจ๎าขอรับใสํเกล๎าใสํกระหมํอม "  
..........ถ๎าเป็นการปฏิเสธในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะใช๎วํา " หามิได๎ด๎วยเกล๎าด๎วยกระหมํอม "  
คําวํา " กราบบังคมทูลพระกรุณา " ใช๎ได๎เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเทํานั้น สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ไมํใชคํํานี้จะใช๎วํา  
" กราบบังคมทูล "  
..........คําวํา " พระบรมราชวโรกาส " สื่อมวลชนใชผ๎ิดกันมาก เชํน ใช๎วํา *ในพระบรมราช
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา* ในพระบรมราชวโรกาสคล๎ายวันพระราชสมภพ เชํนนี้ไมํถูกต๎อง 
พระบรมราชวโรกาสจะใช๎เมื่อเป็นการขอโอกาส เชํน* " ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส  
เข๎าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท " " ขอพระราชทานน๎อมเกล๎าน๎อมกระหมํอมถวาย "  
..........คําวํา ทูล ใน ทูลเกล๎าทูลกระหมํอมนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกําหนดให๎ใช๎
ทูล พระวรวงศ๑เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร รับสั่งวําโบราณได๎กําหนดคําวําไว๎ตํางกัน คือ 
น๎อมเกลา๎น๎อมกระหมํอม และ ทูลเกล๎าทูลเกล๎าทูลกระหมํอม คําวํา ทูล หมายถึง การยกขึ้นทูลหัว  
ฉะนั้น ควรใช๎ ทูล สํวน ทูน เป็นคําภาษาเขมร แปลวํา บอก ภาษาไทยของเรามีคําวํา ทูล หมายถึง 
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และให๎ความหมายท่ีถูกต๎องแล๎ว ก๎ไมํจําเป็น  
จะต๎องยืมคําเขมรมาใช๎ อยํางไร ก็ตามมติของคณะรัฐมนตรีมีวําให๎ใช๎ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัญฑิตยสถาน ฉะนั้น จึงต๎องใช๎วํา " ทูลเกล๎า  
ทูลกระหมํอมถวาย "  
..........คํากริยาราชาศัพท๑ท่ีมีคําวํา ทรง นั้นมีอยูํหลายคํา เชํน ทรงพระประชวร เป็นการนําคําวํา 
ประชวร ซึ่งเป็นคํากริยาราชาศัพท๑ หมายความวํา  
เจ็บป่วย มาทําให๎เป็นอาการนามเป็น พระประชวร แล๎วเติม ทรง ข๎างหน๎าเป็น ทรงพระประชวร 
ให๎เป็นกริยาราชาศัพท๑ใช๎เฉพาะพระเจ๎าแผํนดิน  
เทํานั้น ถ๎าเป็นพระราชวงศ๑อื่นๆ ใช๎วํา ประชวร หรือ ไมํทรงสบาย ถ๎าจะพูดวํา " หายแล๎ว " ใช๎วํา 
ทรงสบายขึ้น หรือ ทรงพระสําราญดีแล๎ว สํวน  
คําวํา ทรงพระประธม หมายถึง ห๎องนอน ทรงพระสรวล หมายถึง หัวเราะ ใช๎ได๎ทั่วไป  
..........ถ๎าคําวํา ทรง ตามหลังคําบางคํา หมายความวํา เป็นสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวทรง 
เพิ่มเข๎าไปเพื่อให๎มีความหมายวํา พระบาทสมเด็จ-  
พระเจ๎าอยูํหัวประทับอยูํในขณะนั้น  
..........ทรงเป็นองค๑ประธาน ไมํควรใช๎ ทรงเป็น ใช๎นําหน๎าคําที่ไมํใชํราชาศัพท๑ เชํน ทรงเป็น
อาจารย๑สํวนองค๑ประธาน ได๎ทําให๎กลายเป็นราชาศัพท๑  
แล๎ว จึงใช๎ ทรงเป็น นําหน๎าไมํได๎ ควรใช๎วํา เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค๑ประธาน  
..........พระราชอาคันตุกะ ใช๎เมื่อกลําวถึงแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวซึ่งมาจาก
ตํางประเทศ ถ๎าพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวทรงเป็น  
แขกของคนสามัญใช๎วํา อาคันตุกะ เชํน ทรงเป็นอาคันตุกะของประธานาธิบดี ในปัจจุบันไมํใช๎
ราชอาคันตุกะ ในกรณีท่ีเป็นแขกของพระบาทสมเด็จ-  
พระเจ๎าอยูํหัวและพระบรมวงศานุวงศ๑อีกตํอไป  
..........ผู๎ที่มหีน๎าที่ต๎อนรับแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวนั้น ถ๎าแขกผู๎นั้นเป็นกษัตริย๑จะใช๎
วํา รับเสด็จฯ ถ๎าเป็นเจ๎านาย ใข๎วํา รับเสด็จ  
คําวํา ถวายการต๎อนรับ เป็นคําท่ีใช๎ผิดจนยากจะแก๎ใข ถ๎าแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ไมํได๎กลายเป็นเจ๎านาย ใช๎วํา ต๎อนรับ  
..........เครื่องสักการะ หมายถึง เครื่องสักการะของพระเจ๎าอยํูหัว สื่อมวลชนมักใช๎ผิด เชํน " 
นายกรัฐมนตรี นําเครื่องราชสักการะไปถวายบังคม  
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พระบรมฉายาลักษณ๑ " ที่ถูกในประโยคนี้ต๎องใช๎วํา เครื่องสักการะ  
..........คําวํา เสด็จ ที่ใช๎เป็นนาม เป็นคําเรียกเจ๎านายนั้น จะใช๎แกํพระองค๑เจ๎าที่เป็นพระราชโอรส
ธิดาพระเจ๎าแผํนดินเทํานัน้ จะใช๎กับพระองค๑ที่เป็น  
หลานพระเจ๎าแผํนดินนั้นไมํได ๎ 
..........มหาราชิน ีหมายถึง ราชินีผู๎ปกครองประเทศเทํานั้น เชํน แคทเธอรีนมหาราชินี ตําแหนํง
สูงสุดของพระมเหสี คือ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
..........การยกพระบรมราโชวาทมาอ๎างถีงนั้น ในตอนท๎าย บางคนใช๎วํา " พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว " หรือ " พระบรมราโชวาท  
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวในรัชกาลปัจจุบัน " นับวําเป็นการใช๎ภาษาเยิ่นเย๎อ คําวํา พระบรม
ราโชวาท ใช๎ได๎แกํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเทํานั้น  
ใช๎แกํคนอื่นไมํได๎ถ๎าใช๎ พระราโชวาท ใช๎ได๎แกํหลายพระองค๑จึงต๎องระบุให๎แนํชัด เชํน พระ
ราโชวาทสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราโชวาท  
สมเด็จพระบรมราชชนนี ถ๎าเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวท่ีไมํมี
พระองค๑อยูํในปัจจุบัน จะใช๎วํา พระบรมราโชวาทในพระบาท  
สมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัว เป็นต๎น  
...........การออกพระนามเจ๎านายชั้นสูงบางคนใช๎ผิด คือ ใช๎ยํนยํอเกินไป เชํน หนังสือพิมพ๑พาดหัว
ขําววํา " พระเทพ... " ดังนี้เป็นการไมํสมควร ท่ีถูกต๎อง  
ควรออกพระนามเต็ม เชํน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอ  
เจ๎าฟ้าจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ฯ  
...........อักษรยํอ ป.ร. เชํน ภ.ป.ร. ยํอมาจากคําวํา ปรม + ราชาธิราช คํานี้มาจากตํางประเทศ 
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๔ พระองค๑ทรงติดตํอกับตํางประเทศ  
ทรงสังเกตเห็นวําพระนามพระเจ๎าแผํนดินตํางประเทศมักมี Rex หมายถึง พระราชาธิบดีตํอท๎าย
พระนาม จึงได๎ทรงนําอักษรยํอ ป.ร. มาใช๎ เชํน พระนาม  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว ใช๎อักษรยํอวํา ภ.ป.ร. ยํอมาจาก ภูมิพลอดุลยเดชปรมราชาธิราช 
และใช๎คําวาํ ปรมินทร ปรเมนทร นําหน๎าพระนาม  
พระเจ๎าแผํนดินด๎วย เชํน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว ครั้งถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงลงพระปรมา  
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ภิไธยวชิราวุธ ร อักษร ร. ยํอมาจาก คําวํา รามาธิบดี พระนามของพระองค๑ทํานคือ สมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัว  
และได๎ทรงเปลี่ยนคํานําหน๎าพระนามพระเจ๎าอยูํหัวทุกพระองค๑ในพระบรมราชจักรีวงศ๑เป็น
สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหา... ทั้งสิน ตํอมาให๎รัชกาล  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จึงกลับมาใช๎คําวํา ปรมินทร ปรเมนทร ตามเดิม  
..........คําวํา พระปรมาภิไธย หมายถึง ชื่อที่ได๎รับการแตํงตั้ง จารึกลงในสุพรรณบัฏ เชํน พระ
ปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว คือ ภ.ป.ร.  
..........พระบรมนามาภิไธย หมายถึง ชื่อตัว เชํน ภูมิพลอุดลยเดช ถ๎าใช๎วํา ทรงลงพระบร
นามาภิไธย ยํอจะหมายถึงเมื่อทรงลงอักษรยํอพระนามวํา ภ.อ.  
..........พระราชสมัญญา หมายถึง ชื่อเลํน เชํน ขุนหลวงท๎ายสระ ขุนหลวงหาวัด  
..........อีกคําหนึ่งท่ีใช๎ผิดจนยากจะแก๎ไข คือ กาท่ีคนสามัญถวายพระพรชัย หรือถวายพระพรชัย
มงคลแดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว แตํโบราณมาถือกัน  
วําพระภิกษุเทํานั้นจึงจะถวายพระพรพระเจ๎าอยํูหัวได๎เพราะถือวําเป็นผู๎ทรงศีล คนสามัญใช๎ ถวาย
ชัยมงคล  
..........ไปเย่ียม เป็นราชาศัพท๑ใช๎วํา เสด็จพระราชดําเนินเย่ียม หรือ เสด็จพระราชดําเนินทรงเย่ียม 
ก็ได๎ เสด็จพระราชดําเนิน หมายความวํา ไป เชํน เสด็จ  
พระราชดําเนินโดยลาดพระบาท ทรงพระดําเนิน หมายถึงวํา เดิน (ไมํต๎องใช๎วํา ทรงพระดําเนิน
ด๎วยพระบาท)  
..........ถ๎าพระราชวงศ๑หลายพระองค๑ซึ่งดํารงพระยศตํางกัน ทํากริยา " ไป " พร๎อมกัน จะใช๎วํา 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระ  
บรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินพร๎อมด๎วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
.....เทิดทูนพระเกียรติ ใช๎เป็นราชาศัพท๑ได๎  
..........การกลําวถึงความจงรักภักดีท่ีมีตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ควรใช๎วํา มีความ
จงรักภักดี หรือ แสดงความจงรักภักดี ไมํใช๎วํา ถวายความจงรักภักดี  
..........ข๎อความ " โครงการอนุรักษ๑มรดกไทย ภายใต๎รํมพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ " 
ไมํถูกต๎อง เปลี่ยนเป็น รํมพระบารมี พอจะใช๎ได ๎ 
..........คําวํา ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอม ใช๎แกํพระราชวงศ๑ตั้งแตํสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นไป พระราชวงศ๑ชั้นรองลงมา ใช๎วํา ทรงพระกรุณา  
..........คําวํา รับเสด็จ และ เข๎าเฝ้า นั้นใชแ๎กํพระราชตั้งแตํชั้นพระเจ๎าลูกเธอลงมา ถ๎าพระอิสริยศักดิ์
สูงกวํานั้น ใช๎วํา รับเสด็จฯ และ เข๎าเฝา้ฯ ซึ่งยํอมาจากรับเสด็จพระราชดําเนิน และ เข๎า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หรือ เข๎าเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลําดับ  
..........มีพระราชดํารัส มพีระราชกระแส แปลวํา พูด ใช๎แกํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรม ราชชนนี สมเด็จพระยุพราช และ
สมเด็จพระบรมราชกุมารี  
..........รับสั่ง แปลวํา พูด ใช๎แกํพระราชวงศ๑ท่ัวไป  
..........มีพระราชเสาวนีย๑ หรือ มีพระเสาวนีย๑ แปลวํา สั่ง ใช๎แกํสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนี  
..........มีพระราชบัญชา แปลวํา สั่ง ใช๎แกํสมเด็จพระบรมราชกุมารี  
..........มีพระราชดํารัส สั่ง ใช๎แกํสมเด็จพระยุพราชและสมเด็จพระบรมราชกุมารี  
อ๎างอิง: อ.จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ๑  
คูํมือภาษาไทย เอนทรานซ๑ ม.4-6 . สํานักพิมพ๑พัฒนาศึกษา,กรุงเทพมหานคร, 2543  

ภาษาเป็นทางการและภาษาไมํเป็นทางการ 
1.ภาษาเป็นทางการและภาษาไมํเป็นทางการ  
1.1 ภาษาเป็นทางการ  
ภาษาเป็นทางการหรือภาษาราชการ หมายถึง ภาษามีแบบแผนถูกหลักภาษา เชํน ภาษาใช๎ในวง
ราชการเชํน ประกาศตํางๆ ท่ีเป็นทางการ หนังสือราชการจดหมายราชการ ภาษาในวงวิชาการ
หรือในวงการศึกษาเชํน รายงานการวิจัย ตํารา และแบบเรียน เป็นต๎น  
1.2 ภาษาไมํเป็นทางการ หมายถึง ภาษากึ่งแบบแผน ลดระดับความเครํงครัดทางกฎเกณฑ๑ของ
ภาษา เชํน ภาษาสําหรับเขียนบทความ สารคดี ชีวประวัติและบทวิจารณ๑หรือภาษาใช๎ในการ
สนทนาโต๎ตอบระหวํางบุคคล  
หรือกลํุมบุคลไมํเกิน 4-5 คน ในสถานที่และกาละไมํใชํสํวนตัว แม๎บุคลท่ีใช๎ภาษารู๎จักมักคุ๎นกัน
อยํูก็ตาม  
ตัวอยํางเปรียบเทียบภาษาเป็นทางการและภาษาไมํเป็นทางการ  
1.) ภาษาเป็นทางการมีลักษณะกระชับ ภาษาไมํเป็นทางการมีลักษณะไมํกระชับคํอนข๎างเป็น
ภาษาพูด  
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ภาษาเป็นทางการ        ภาษาไมํเป็นทางการ  
ไมํรอบคอบ                  ไมํดูตาม๎าตาเรือ  
ไมํทราบข๎อเท็จจริง        ไมํรู๎เรื่องรู๎ราว  
ซ้ําซาก                             ซ้ําๆ ซากๆ  
มีบุตร                          มีลกูมีเต๎า  
น๎อยใจ                        น๎อยอกน๎อยใจ  
ติดใจ ติดอกติดใจ  
2.) ภาษาเป็นทางการมีลักษณะสุภาพกวําภาษาที่ไมํเป็นทางการ ภาษาเป็นทางการมักใช๎คําบาลี 
สันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาที่คนไทยยกยํอง  
ภาษาเป็นทางการ               ภาษาไมํเป็นทางการ  
มีความประสงค๑                       มีความต๎องการ  
บริการเต็มท่ี                            รับใช๎เต็มท่ี  
เรียนให๎ทราบ                            บอกให๎รู๎  
กลําวเท็จ                                พูดโกหก  
กรณีอีสาน                            เร่ืองอีสาน  
อนุเคราะห๑                              ชํวยเหลือ  
3.ถ๎าเป็นคํายืมภาษาอังกฤษ ภาษาเป็นทางการใช๎คําแปรท่ีบัญญัติเป็นทางการแล๎วแตํภาษาไมํเป็น
ทางการมักใช๎ทับศัพท๑ท่ียังไมํใช๎เป็นภาษาพูดและมกัตัดคําให๎สั้นลง เชํน  
ภาษาเป็นทางการ                  ภาษาไมํเป็นทางการ  
คณิตกรณ๑                           คอมพิวเตอร๑ (computer)  
วีดิทัศน๑                                   วีดิโอ (video)  
โทรภาพ โทรสาร                      แฟกซ๑ (fax: facsimile)  
แถบบันทึก แถบ                        เทป (tape)  
ห๎องปรับอากาศ                      ห๎องแอร๑ (aircondition)  
บริการ                                        เสิร๑ฟ (serve service)  
ทัศนะ ความคิด                                  ไอเดีย (idia)  
สนับสนุน                                     ล็อบบ้ี (lobby)  
ตั้งข๎อสังเกต                                คอมเมนต๑ (comment)  
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อ๎างอิง ประพนธ๑ เรืองณรงค๑  
กลํุมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย ชํวงชั้นท่ี 3 (ม.1-3)  
เลํม2 - - พิมพ๑ครั้งท่ี1 - - กรุงเทพฯ : ประสานมิตร , 2545  

 

ภาษาพูดและภาษาเขียน 
2.ภาษาพูดและภาษาเขียน  
2.1 ภาษาพูด  
ภาษาพูด บางทีเรียกวํา ภาษาปาก หรือ ภาษาเฉพาะกลุํม เชํน ภาษากลํุมวัยรุํน ภาษา
กลํุมมอเตอร๑ไซค๑รับจ๎าง ภาษาพูดไมํเครํงครัดในหลักภาษาบางครั้งฟังแล๎วไมํสุภาพมัก
ใช๎พูดระหวํางผู๎สนิทสนม หรือผู๎ได๎รับการศึกษาต่ํา ในภาษาเขียนบันเทิงคดีหรือเรื่อง
สั้น ผู๎แตํงนําภาษาปากไปใช๎เป็นภาษาพูดของตัวละครเพื่อความเหมาะสมกับฐานะตัว
ละคร  
2.2 ภาษาเขียน  
ภาษาเขียน มีลักษณะเครํงครัดในหลักภาษา มีท้ังระดับเครํงครัดมาก เรียกวํา ภาษา
แบบแผน เชํน การเขียนภาษาเป็นทางการดังกลําวในข๎อ 1.1 ระดับเครํงครัดไมํมากนัก 
เรียกวํา ภาษากึ่งแบบแผน หรือ ภาษาไมํเป็นทางการ ดังกลําวในข๎อ 1..2 ใน
วรรณกรรมมีการใช๎ภาษาเขียน 3 แบบ คือ ภาษาเขียนแบบจินตนาการ เชํน ภาษาการ
ประพันธ๑ทั้งร๎อยแก๎วและร๎อยกรอง เป็นต๎น ภาษาเขียนแบบแสดงข๎อเท็จจริง เชํน การ
เขียนบทความ สารคดี เป็นต๎น และภาษาเขียนแบบประชาสัมพันธ๑ เชํน การเขียนคํา
โฆษณา หรือคําขวัญ เป็นต๎น  
ตัวอยํางเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียน  
1) ภาษาพูดเป็นภาษาเฉพาะกลุํมหรือเฉพาะวัย มีการเปลี่ยนแปลงคําพูดอยูํเสมอ เชํน  
ภาษาพูด ภาษาเขียน  
วัยโจ๐ วัยรุํน  
เจ๐ง เยี่ยมมาก  
แห๎ว ผิดหวัง  
เดี้ยง พลาดและเจ็บ ตัว  
มั่วนิ่ม ทําไมํจริงจังและปิดบัง  
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โหลยโทํย แยํมาก  
จิ๊บจ๏อย เล็กน๎อย  
ดิ้น เต๎นรํา  
 
เซ็ง เบ่ือหนําย  
แซว เสียดสี  
2) ภาษาพูด มักเป็นภาษาไทยแท๎ คือ เป็นภาษาชาวบ๎าน เข๎าใจงําย แตํภาษาเขยีนมักใช๎
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เป็นภาษาแบบแผน หรือก่ึงแบบแผน เชํน  
ภาษาพูด ภาษาเขียน  
ในหลวง พระมหากษัตริย๑  
ผัวเมีย สามีภรรยา  
เมียน๎อย อนุภรรยา  
คํอยยังชั่ว อาการดีขึ้น อาการทุเลาขึ้น  
ดาราหนัง ดาราภาพยนตร๑  
วัวควาย โคกระบือ  
ปอดลอย หวาดกลัว  
โดนสวด ถูกดํา  
ตีนเปลํา เท๎าเปลํา  
เกือก รองเท๎า  
3) ภาษาพูดมักเปลี่ยนแปลงเสียงสระและเสียงพยัญชนะ รวมท้ังนิยมตัดคําให๎สั้นลง 
แตํภาษาเขียนคงเครํงครัดตามรูปคําเดิม เชํน  
ภาษาพูด ภาษาเขียน  
เร่ิด เลิศ  
เพํ พี ่ 
ใชํป้ะ ใชํหรือเปลํา  
ตื่นเต๎ลล๑ ตื่นเต๎น  
ใชํมะ ใชไํหม  
จิงอะป่าว จริงหรือเปลํา  
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ลุย ตะลุย  
มหาลัย มหาวิทยาลัย  
4) ภาษาพูด ยืมคําภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาอังกฤษ และมักตัดคําให๎สั้นลง รวมท้ัง
ภาษาจีน เป็นต๎น ภาเขียนใช๎คําแปลภาษาไทยหรือทับศัพท๑ เชํน  
ภาษาพูด ภาษาเขียน  
เวํอร๑ (over) เกินควร เกินกําหนด  
แอ๏บ (abnomal) ผิดปกติ  
จอย (enjoy) สนุก เพลิดเพลิน  
ซี (xerox) ถํายสําเนาเอกสาร  
ก็อบ (copy) สําเนา ต๎นฉบับ  
ดิก (dictionary) พจนานุกรม  
เอ็น (entrance) สอบเข๎ามหาวิทยาลัย  
ไท (necktie) เนกไท  
กุนซือ (ภาษาจีน) ท่ีปรึกษา  
บ๏วย (ภาษาจีน) สุดท๎าย  
ตั๋ว (ภาษาจีน) บัตร  
อ๎างอิง ประพนธ๑ เรืองณรงค๑  
กลํุมสาระการเรียนร๎ูภาษาไทย ชํวงชั้นท่ี 3 (ม.1-3)  
 

 

คําไวพจน๑ 
คําไวพจน๑ คือ คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน แตํมีรูปตํางกันและอาจมีท่ีมาจากภาษา
ตํางๆ  
1. พระพุทธเจ๎า  
พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า.........พระสัพพัญ๒ู..........พระโลกนาถ...........พระสคุต  
พระผู๎มีพระภาคเจ๎า.............พระสมณโคดม........พระศากยมุนี..........พระธรรมราช  
พระชินสีห๑...........................พระทศญาณ............มารชิต.....................โลกชิต  
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พระทศพลญาณ...................พระตถาคต...............พระชินวร...............ชินศรี  
2. สวรรค๑  
ไตรทิพย๑..............................สรวง........................ไตรทศาลัย...............สุราลัย  
สุริยโลก...............................ศิวโลก.......................สขุาวดี.....................สุคติ  
เทวโลก  
3. เทวดา  
เทพ.....................................เทวินทร๑......................อมร..........................สุรารกัษ๑  
แมน....................................เทว..............................เทวัญ.......................นิรชรา  
เทวา....................................ไตรทศ.........................ปรวาณ.....................สุร  
4. พระอิศวร  
ตรีโลกนาถ.........................บิดามห.........................ศิวะ..........................ศุลี  
มหาเทพ.............................ปศุบดี...........................มเหศวร...................จันทรเศขร  
ภูเตศวร...............................ศังกร............................ภูเตศ........................ทรงอินทรชฎา 
5. พระพรหม  
จัตุพักตร๑..............นิรทรุหิณ..............พระทรงหงส๑................วิธาดา  
ธาดา....................กมลาสน๑................สรษดา..........................สรษดา  
ปรชาบดี  
6. พระวิษณุ  
กฤษณะ...............ไวกุณฐ๑..................ไกษพ.....................มาธพ  
สวภู.....................พระจักรี................ศางดี.......................ไตรวิกรม  
จักรปาณี..............พระกฤษณ๑............พระนารายณ๑  
7. พระเจ๎าแผํนดิน  
บดินทร๑...........นโรดม..........นฤเบศน๑..........เจ๎าหล๎า  
ภูมินทร๑..........ภูบาล.............ภูบดินทร๑..........ธรารักษ๑  
นรินทร๑..........นฤบดี.............จอมราช...........ทํานไท๎ธรณี  
ขัตติยวงศ๑.......ธรณีศวร........ราเชนทร๑..........ท๎าวธรณิศ  
ไท๎ธาษตรี.......ปิ่นเกล๎าธาษตรี  
8. พระอินทร๑  
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โกสีย๑.................โกษี...............อินทรา............มรุตวาน  
เทพาธิบดี..........อมรินทร๑........วชิราวุธ...........อมเรศร  
วัชรินทร๑............ตรีเนตร.........สหัสโยนี.........วชิรปาณี  
สหัสนัยน๑.........เพชรปราณี....ท๎าวพันตา........สักกะ  
โกสินทร๑...........พันเนตร........มัฆวาน  
9. ครุฑ  
กาศยป.................ไวนเตยะ...............สุวรรณกาย..............นาคานตกะ  
ปันนนาสน๑.......เวนไตย.................ขเดศวร...................สุบรรณ  
วิษณุรถ................นาคานดก.............ขนบคาศน๑  
10. พระอาทิตย๑  
ทิพากร.............ทิวากร................ทินกร..................ภาสกร  
รวิ....................รวี.......................รพิ.......................ระพี  
ไถง..................ตะวัน.................อาภากร................องัศุมาลี  
สุริยะ...............สุริยา..................สุริยัน...................สรุิยน  
สุริยง................ภาณุ..................ภาณุมาศ...............อษุณรศมัย  
ทยุมณี.............อหัสกร.............พรมัน..................ประภากร  
11.พระจันทร๑  
เดือน.............ศศิ...............ศศิธร................บุหลัน  
โสม..............นิศากร.........แข....................กัษษากร  
นิศาบดี.........รัชนีกร.........ศิวเศขร  
12. นางอุมา  
กาตยายนี............เคารี...............ไหมวดี..............ภวาณี  
รุทธานี................จัณฑ.ี.............นางกาลี  
13. คําพูด  
วาจา..............วจี.................วัจนะ..............พจนา  
พากย๑.............ถ๎อย..............วัจนา  
14. งู  
นาคราช..............อุรค..............ภุชงค๑...............อสรพิษ  



201 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

อหิ.....................เงี้ยว  
15. นรก  
นิรย...................ทุคติ นารก..................นรก  
 
16. น้ํา  
คงคา...................นที..................สินธุ๑....................สาคร  
สมุทร.................ชลาลัย.............อุทก....................ชโลทร  
อาโป..................หรรณพ...........ชลธาร.................ชลาศัย  
ชลธี....................ธาร..................ธารา....................สลิล  
อรรณพ..............สินธุ................รัตนากร...............สาคเรศ  
อุทกธารา............อุทก.................อัมพุ  
17. ปลา  
มัจฉา................มัสยา................มัจฉาชาต.ิ................มิต  
ชลจร................วารีชาติ.............อัมพุชา.....................มีน  
มีนา.................ปุถุโลม  
18. เมือง  
บุรี..................ธานินทร๑.................ราชธานี................ธานี  
นคร...............นครินทร๑.................นคเรศ..................สถานิย  
ประเทศ.........บุรินทร๑....................พารา....................กรุง  
นครา  
19. คน  
มนุษย๑..............มรรตย.................นร..................นคร  
มานพ..............ชน.......................บุรุษ  
20. ลูกชาย  
บุตร...............ปรัตยา................ตนุช................โอรส  
เอารส............กูน  
21. ลูกหญิง  
บุตรี................ธิดา.................ธิตา...................สุดา  



202 
 

ชีวิตนี้พัฒนาได๎   ถา๎เราใหโ๎อกาสแกํชวีิต (ตําราเลํมขอเป็นกําลังใจเคียงข๎างคุณ)   

ทุหิตา  
22. ผู๎หญิง  
อรไท...............แก๎วตา................ดวงสมร................นงคราญ  
นงพะงา..........บังอร..................ร๎อยชั่ง...................สตรี  
สายสมร..........อนงค๑..................อิสตรี....................กัญญา  
กันยา..............กัลยาณี.................กานดา..................ดรุณี  
นงเยาว๑...........นงลักษณ๑............นารี.......................มารศรี  
ยุพเยาว๑...........ยพุเรศ.................ยุพดี.....................ยพุา  
ยุพิน................ยุวดี.....................เยาวเรศ................เยาวลักษณ๑  
วนิดา...............สมร.....................สุดา......................อิตถี  
เพาโพท..........พธู........................สัตรี......................พนิดา  
นงราม  
23. นก  
ทวิช.................บุหรง..................สกุณ................สกณุี  
วิหค.................สกุณา.................ปักษี.................ทิชากร  
ปักษิณ.............ทวิชาชาต.ิ............ปักษา  
24. ช๎าง  
หัสดี..................กุญชร................คช................กรี  
ดําริ....................คชินทร๑..............คชาธาร........หัตถี  
คเชนทร๑............หัสดินทร๑...........กรินทร๑.........ไอยรา  
สาร....................วารณ.................คชา  
25. ม๎า  
พาชี.................สินธพ.................อาชาไนย..............ไหย  
อัศว.................แสะ.....................ดุรงค๑.....................มโนมัย  
อาชา................อัศวะ  
26. ราชสีห๑  
ไกรสีห๑...............ไกรสร................นฤเคนทร๑.................สีหราช  
สีห๑  
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27. ลม  
วาโย................มาลุต.................ปรัวน...............พระพาย  
28. ไฟ  
อัคคี................อคันี.................เดช................เพลิง  
ปราพก  
29. งาม  
โสภณ................เสาวภาคย๑.................รุจิเรข...............บวร  
พะงา..................วิศิษฏ๑........................อะเคื้อ..............อันแถ๎ง  
สิงคลิ้ง  
30. ใหญํ กว๎าง  
มหันต๑.................มหา..................มหิมา...............พบูิลย๑  
ไพศาล................มโหฬาร  
31. ไป  
เต๎า..................สัญจร....................จร...................ยาตรา  
32. ขาว  
ปัณฑูร..................ศุกร.............ศุภร................เศวตร  
ธวัล  
33. ตาย  
ปรลัย.................บรรลัย.................มรณะ.................วายชนม๑  
วายชีพ...............ดับจิต  
34. ใจ  
กมล.................มโน.................มน.................ดวงใจ  
ดวงหทัย..........ดวงแด..............ฤทัย...............ฤดี  
หฤทัย  
35. นักปราชญ๑  
ธีร๑..................ธีระ...................ปราชญ๑................เธียร  
บัณฑิต..........เมธ....................เมธี......................เมธา  
36. ดอกไม๎  
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บุษบา..................บุปผา.................บุปผชาติ.................บุหงา  
บุษบง..................บุษบัน...............ผกา.........................มาลา  
ผกามาศ...............มาลี...................สุมาลี......................สุคันธชาติ  
 
37. ฟ้า  
อัมพร.................หาว....................เวหา.................โพยม  
นภ.....................ทิฆัมพร..............คคนางค๑............คคนานค๑  
นภดล.................นภา...................นภาลัย..............เวหาศ  
อากาศ  
38. ยักษ๑  
ยักษา...................อสูร...................อสุรา.................กมุภัณฑ๑  
รามสูร.................ราพณาสูร.........รากษส...............ยักษิณี  
ยักษี....................ราพณ๑  
39. ทองคํา  
สุพรรณ..................สุวรรณ.................กนก...............กาณจน๑  
กาญจนา................มาศ.......................เหม................ชมพูนุท  
40. เงิน  
รัชตะ...............รัชฎา.................ปรัก.................หิรัญ  
41. ดอกบัว  
อุบล..............บงกช.............นิลุบล................นิโลตบล  
ปทุม.............สัตตบรรณ.....ปัทมา.................บุษกร  
สัตตบงกช.....จงกล.............บุณฑริก.............ปทุมา  
อุทุมพร.........สาโรช  
42. แผํนดิน  
หล๎า................เมธินี..............ภูมิ.................ภพ  
พสุธา.............ธาษตรี............ด๎าว.................โลกธาตุ  
ภูวดล.............พิภพ...............พสุธาดล.........ปัถพี  
ปฐวี...............ปฐพี................ธราดล.............ธรณี  
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ภูตลา.............พสุนทรา.........มหิ..................พสุมดี  
43. เสือ  
พยัคฆา..............ศารทูล...............พาฬ..............พยัคฆ๑  
ขาล  
44. วัว  
คาวี...........พฤษภ..........อสุภ............ฉลู  
45. ควาย  
มหิงสา.............มหิงส๑...............กาสร.............กระบือ  
46.ป่า  
ชัฏ..................เถ่ือน.................พนัส.................พนา  
พงพนา...........ไพรวัน.............พงพี..................พงไพร  
ไพรสัณฑ๑.......พนาดร..............พนาลี...............พนาวัน  
อรัญญิก  
47. ภูเขา  
บรรพต..............สิงขร...............พนม...........ไศล  
ภู.......................ศิงขร................ภูผา..............ศิขริน  
คีร ี 
48. ลิง  
วอก................วานร...............กระบี่...............พานร  
กบิล...............กบินทร๑...........วานรินทร๑.........พานรนิทร๑  
49. นางอันเป็นท่ีรัก  
แก๎วกับอก.................แก๎วกับตน.................เยาวมาลย๑.................สมร  
ขวัญอํอน..................ขวัญตา......................ทรามสงวน...............ทรามสวาท  
50.คํากริยาแสดงความเคลื่อนไหว  
ลีลา..............ยุรยาตร...............เยื้องยําง...............ไคลคลา................ประพาส  
51. ศัตรู  
ปรปักษ๑.............เวรี...............ไพรี..................ปัจจามิตร  
ริปู.....................อริ................ดัสกร  
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ท่ีมา:  
อ.จันจิรา จิตตะวิริยะพงศ๑  
คูํมือ ภาษาไทย ม 4-5-6 Entrance กรุงเทพฯ  

 สูตรที่ 9 “ความงามในภาษา”      
(โวหาร ภาพพจน๑ รสวรรณคดี สํานวนไทย) 
 
 สูตรที่ 10 “ประโยคบกพรํอง”      

แนวข้อสอบประเภทนี้มักถามว่า  
“ข้อใดต่อไปนี้ใช้ค าได้เหมาะสม” หรือ “ข้อใดใช้ค าได้ถูกต้องตามหลักภาษามากที่สุด”  

ซ่ึงท่านควรเข้าใจเกี่ยวกับประโยคบกพร่องในรูปแบบต่างๆ ดงันี้ 
 
- การใช้ค าผิดความหมาย  ***สังเกตที่ : อ่านแล้วมันทะแม่งๆ*** 
 
 ผู๎วําราชการจังหวัดเลย กลําวอัญเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเท่ียวภูกระดึง 

ต้องแก้เป็น 
 ผู๎วําราชการจังหวัดเลย กลําวเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเท่ียวภูกระดึง 
 
- การใช้ค าเช่ือม บุพบท ลักษณนามผิด ***สังเกตที่ : อ่านแล้วมันขัดๆกัน ไม่เนียน*** 
 

ข๎าพเจ๎าให๎เงินแดํขอทาน 5 บาท 
ต้องแก้เป็น 

ข๎าพเจ๎าให๎เงินแกํขอทาน 5 บาท 
เขายื่นสําเนาบัตรประชาชน 2 แผํน แกํเจ๎าหน๎าที ่

ต้องแก้เป็น 
เขายื่นสําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ ตํอเจ๎าหน๎าท่ี 
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- การเรียงล าดับค าหรือกลุ่มค าไม่ถูกต้อง ***สังเกตที่ : อ่านแล้วมันวงเวียน ไม่ชัดเจน*** 
 

มีมากมายผลไม๎ในป่านี้ 
ต้องแก้เป็น 

ในป่านี้มีผลไม๎มากมาย 
- การใช้ค าฟุ่มเฟือย  ***สังเกตที่ : ตัดค าที่ฟุ่มเฟือยออกแล้วความหมายยังเหมือนเดิม*** 
 

คนร๎ายถูกตํารวจยิงตายกลายเป็นศพ 
ต้องแก้เป็น 

คนร๎ายถูกตํารวจยิงตาย 
พํอของข๎าพเจ๎าและแมํของข๎าพเจ๎าตํางก็รักข๎าพเจ๎า 

ต้องแก้เป็น 
พํอแมํรักข๎าพเจ๎า 

 
- การใช้ค าก ากวม  ***สังเกตที่ : ตีความได้มากกว่า 1 ความหมาย*** 

ตาคุณเป็นอะไร 
ต้องแก้เป็น 

ดวงตาคุณเป็นอะไร หรือ คุณตาของคุณทํานเป็นอะไร 
 
- การใช้ส านวนต่างประเทศ ***สังเกตที่ : อ่านแล้วมันฝร่ังจ๋า อ่านแล้วมันทะแม่งๆ*** 
   

1.ถ๎าภาษาไทยไมํได๎บัญญัติศัพท๑นั้นเป็นภาษาไทยให๎ใช๎ได๎ เชํน คอมพิวเตอร๑  
โน๎ตเพลง ขึ้นลิฟต๑ ฯลฯ เป็นต๎น 
  2.ถ๎าภาษาไทยบัญญัติไว๎แล๎วห๎ามใช๎คําตํางประเทศ เชํน 

แฟนผมไมํรู๎เป็นอะไรนอยด์ไมํเลิก 
ต้องแก้เป็น 

แฟนผมไมํรู๎เป็นอะไรงอนไมํเลกิ 
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ชํวงนี้เงินช๎อต ต๎องใช๎จํายประหยัด 
ต้องแก้เป็น 

ชํวงนี้การเงินไมํคํอยดีต๎องใช๎จํายประหยัด 
 
- การใช้ภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน ***สังเกตที่ : อ่านแล้วมันมีค าแสลง / ตา่งระดับ*** 
 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหมํ บริษัทเรามีนโยบายเพิ่มสวัสดิการแบบจัดหนักแกํพนักงานทุกคน 
ต้องแก้เป็น 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหมํ บริษัทเรามีนโยบายเพิ่มสวัสดิการให๎มากขึ้นแกํพนักงานทุกคน 
 
- การใช้ค าต่างระดับ   ***สังเกตที่ : อ่านแล้วไม่ถูกกาลเทศะ*** 

 
ขณะนี้ ทํานประธานในพธิีได๎เดินทางมายังสถานที่จัดงานแล๎ว  

ขอเชิญแขกผู๎มีเกียรติทุกทํานกร๊ีดต๎อนรับทํานประธานหนํอยครับ 
หรือ 

ข๎าพเจ๎าเป็นเด็กเก็บกด เพราะถูกบิดาและแมํทุบตีเป็นประจํา 
ต้องแก้เป็น 

ข๎าพเจ๎าเป็นเด็กเก็บกด เพราะถูกพํอและแมํทุบตีเป็นประจํา 
 

- การใช้ค าไม่ชัดเจนหรือใช้ค าที่มีความหมายกว้างเกินไป    ***สังเกตที่ : อ่านแล้วมันกว้างไป*** 
 

ฉันต๎องแตํงงานกับคนดี 
ต้องแก้เป็น 

(ใสํรายละเอียดกําหนดให๎ชัดเจนวําคนดี มีคุณลักษณะอยํางไร) 
 

- การใช้ค าที่มีความหมายขัดแย้งกัน   ***สังเกตที่ : อ่านแล้วมันมีความขัดแย้งกัน*** 

 
 

คนร๎ายสาดกระสุนใสํตํารวจ 1 นัด 
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ต้องแก้เป็น 
คนร๎ายยิงกระสุนใสํตํารวจ 1 นัด 

 
 

2.3 สรุปสูตรการท าข้อสอบวิชาภาษาไทย (เรื่องบทความ) 
 สูตรท่ี 12 “บทความสั้น บทความยาว” 
 การวิเคราะห๑บทความสั้น      
 การวิเคราะห๑บทความยาว      

 

2.2 คลังข้อสอบวิชาภาษาไทย  
แบบฝึกหัดส านวน 
..๑. "กําลังของเราน๎อย จะไปสู๎เขาไหวหรือ มันเข๎าทํานอง..... นะเพื่อน"  
๑. เกลือจ้ิมเกลือ  
๒. เอาทองรํูกระเบ้ือง  
๓. หิ่งห๎อยแขํงแสงจันทร๑  
๔. ไม๎ซีกงัดไม๎ซุง  

 
..๒. ข๎อใดใช๎สํานวนไมํถกูต๎อง  
๑. เขาต๎องเสียเงินไปทีละเล็กทีละน๎อย เบ้ียบ๎ายรายทางไปเร่ือยๆ  
๒. เขาชอบคุยคนโน๎นคนนี้เป็นการเสี้ยมเขาควายให๎ชนกันแท๎ๆ  
๓. ถามอะไรก็ไมํตอบ กลัวดอกพิกุลจะรํวงหรืออยํางไร  
๔. เขาเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว เก็บเบ้ียใต๎ถุนร๎านอยูํเสมอ  

 
..๓. สํานวนใดเหมาะสมท่ีสุดสําหรับเติมในชํองวําง  
"เขาเป็นคนฉลาด บอกเขาสั้นๆเขาฏ๎ทําตามไดไ๎มํต๎อง..... "  
๑. แจงสี่เบ้ีย  
๒. จ้ําจี้จํ้าไช  
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๓. ปากเปียกปากแฉะ  
๔. ชักแมํน้ําท้ังห๎า  

 
..๔. ข๎อความตํอไปนี้ตรงกับสํานวนไทยข๎อใด  
"ท้ังสองประเภทตํางประสบปัญหาเรื่องเดียวกัน การเข๎ามาชํวยเหลือกันก็เทํากับกําลังจะจมน้ํา
ตายชํวยคนที่กําลังจะจมน้ําตายด๎วยกัน"  
๑. เตี้ยอุ๎มคํอม  
๒. กอดคอกันตาย  
๓. เคียงบําเคียงไหล ํ 
๔. รํวมทุกข๑รํวมสุข  

 
..๕. ข๎อใดเหมาะสมท่ีจะเติมในชํองวําง  
"นกนี่แยํจริงๆ ชอบจับผิดคนอื่นเขา เร่ืองเล็กก็ทําเป็นเร่ืองใหญํ ท่ีตัวเองผิดลํะก็ไมํคํอยจะรู๎
ตัวบางทีก็ปิดเสียเงียบเชียว"  
๑. ช๎างตายท้ังตัวเอาใบบัวมาปิด  
๒. วําแตํเขาอีเหนาเป็นเอง  
๓. ไมํรู๎ไมชํี ้ 
๔. โทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขา โทษของเราแลเห็นเทําเส๎นผม  

 
..๖. ข๎อใดใช๎สํานวนถูกต๎องมากท่ีสุด  
๑. เด็กๆพวกนี้คึกคักยังกับจับปุใสํกระด๎งเชียวนะ  
๒. เขามีตาเป็นสับปะรดเชียวนะ เพราะฉะนั้นเราจะพูดจะทําอะไรต๎องระมัดระวังเอาไว๎บ๎าง  
๓. คนสมัยใหมํไมํคํอยจะเชื่อกฎแหํงกรรม แตํสําหรับฉันเชื่อวํากรรมติดตามเราเหมือนกงจักร
กับดอกบัว  
๔. เราอยําไปเอาอยํางงานศพของครอบครัวนั้นเลย ทําแตํพอสมฐานะดีกวํา เดี๋ยวจะได๎เชื่อวํา 
นอนตายตาไมํหลับ  

 
..๗. "สองคนนี้เขารู๎จุดอํอนและเลํห๑เหลี่ยมของกันและกันเหมือน..... นั่นแหละ"  
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๑. เพชรตัดเพชร  
๒. คอหอยกับลูกกระเดือก  
๓. ขนมพอสมน้ํายา  
๔. ไกํเห็นตีนงู งูเห็นนมไก ํ 

 
..๘. "ฉันอยากจะเลือกเขาเป็นหัวหน๎าเหมือนกัน แตํได๎ยินวําเขาเป็นคนโกงมิหนําซ้ํายังเคย 
เป็นนักเลงฆําคนมามาก ฉันเลยร๎ูสึกเหมือน..... อยํางนั้นแหละ"  
๑. น้ําทํวมปาก  
๒. กินน้ําเห็นปลิง  
๓. แกวํงเท๎าหาเสี้ยน  
๔. ชักใบให๎เรือเสีย  

 
..๙. สํานวนในข๎อใดเติมลงในชํองวํางได๎เหมาะสม  
"คุณจันจิรา งานชิ้นนี้ผมลงทุนไปหลายล๎านนะครับ คุณจะทําแบบ..... อยํางท่ีผํานมาไมไํด๎นะ"  
๑. หมายน้ําบํอหน๎า  
๒. สุกเอาเผากิน  
๓. ผักชีโรยหน๎า  
๔. เหยียบขี้ไกํไมํฝ่อ  

 
..๑o. สํานวนใดเหมาะสมท่ีจะเติมลงในชํองวําง  
"คุณอุตสําห๑ทําขนมจํามงกุฏให๎คุณหญิง แตํเพิ่งร๎ูวําทํานทําขนมนี้เกํงมาก ฉัน..... แท๎ๆ"  
๑. จุดไต๎ตําตอ  
๒. อัฐยายซื้อขนมยาย  
๓. เอามะพร๎าวห๎าวไปขายสวน  
๔. เนื้อเตํายําเตํา  

 
..๑๑. สํานวนในข๎อใดจะเติมลงในชํองวํางได๎อยํางเหมาะสม  
"ข๎อสอบนี้ดูดีๆแล๎วไมํยากหรอก ตัวเลือกมันลวงอยูํนิดเดียว เฉลยแล๎วต๎องร๎อง อ๐อนี่มัน..... 
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แท๎ๆ"  
๑. ผีบังตา  
๒. หญ๎าปากคอก  
๓. ใกล๎เกลือกินดําง  
๔. เส๎นผมบังภูเขา  

 
..๑๒. "คุณคิดอยํางไรนะ อยากปรับปรุงทุกอยํางให๎ดี มีโครงการเสียใหญํโต แตํกลัวจะต๎องใช๎ 
เงินมากไมํกล๎าลงทุน อยํางนี้เขาเรียกวํา..... "  
๑. คิดเล็กคิดน๎อย  
๒. ฆําควายเสียดายพริก  
๓. กินข๎าวต๎มกระโจมกลาง  
๔. ขี่ช๎างจับตั๊กแตน  

 
..๑๓. สํานวนใดเหมาะสมท่ีจะเติมลงในชํองวําง  
"ถ๎าเธอทําขนมเป็นจริงๆฉันคงไมํต๎อง..... บอกวิธีทําโดยละเอียดอยํางนี้"  
๑. แจงสี่เบ้ีย                        
๒. ชักแมํน้ําท้ังห๎า  
๓. สอนหนังสือสังฆราช     
๔. สีซอให๎ควายฟัง  

 
..๑๔. ข๎อใดใช๎สํานวนการเปรียบเทียบไมํถูกต๎อง  
๑. เหตุการณ๑ยังไมํเกิดขึ้นอยําทําเป็นกระตํายตื่นตูมไปเลย  
๒. เขาเป็นลูกชาวนามากํอนแตํกลับดูถูกชาวนาเข๎าทํานองวัวลืมตีน  
๓. เด็กคนนี้ปัญญาไมํดีสอนเทําไรไมํรู๎จักจําเหมือนตักน้ํารดหัวตอ  
๔. เหมือนคณุบูชาโทษ ผมเป็นคนชํวยเขาแท๎ๆ ยังถูกกลําวหาวําทําร๎ายเขา  

 
..๑๕. ผู๎มีอาชีพท่ีคนทั่วไปนับถือ คอยแนะนําสั่งสอนคนให๎เป็นคนดี แตํกลับปฏิบัติตนเอง 
ในทางตรงกันข๎าม คนลกัษณะนี้ตรงกับสํานวนข๎อใด  
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๑. หน๎าเนื้อใจเสือ  
๒. มือถือสาก ปากถือศีล  
๓. ปากหวานก๎นเปรี้ยว  
๔. ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ  

 
..๑๖. บุคคลักษณะใดที่จะทําให๎ผู๎เก่ียวข๎องด๎วยเสียหายมากท่ีสุด  
๑. ปากอยํางใจอยําง  
๒. ปากหวานก๎นเปรี้ยว  
๓. มือถือสากปากถือศีล  
๔. ปากปราศรัยน้ําใจเชือดคอ  

 
..๑๗. "คนที่ร๎ูอะไรด๎านเดียว แล๎วเข๎าใจวําสิ่งนั้นเป็นอยํางนั้น" ตรงกับสํานวนในข๎อใด  
๑. ตาบอดได๎แวํน  
๒. ตาบอดคลําช๎าง  
๓. ตาบอดสอดตาเห็น  
๔. ตาบอดตาใส  

 
..๑๘. ข๎อใดเป็นสํานวนทุกตัว  
๑. แก๎เผ็ด แก๎มือ แก๎ไข แก๎เกี้ยว แก๎ลํา  
๒. คูํปรับ คูํหู คูํมือ คูํควร คูํใจ  
๓. มือปืน มือมืด มือขวา มืออํอน มือรอง  
๔. หน๎าม๎า หน๎าแดง หน๎าป้ัน หน๎าเลือด หน๎าบาง  

 
..๑๙. ข๎อใดมีความหมายใกล๎เคียงกับสํานวน "นกสองหัว" มากท่ีสุด  
๑. ตีสองหน๎า  
๒. จับปลาสองมือ  
๓. สองฝักสองฝ่าย  
๔. เหยียบเรือสองแคม  
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..๒o. "นางเห็นรูปสุวรรณอยํูชั้นใน เอารูปเงาะสวมไว๎ให๎คนหลง" ความหมายแฝงข๎อความ
ข๎างบนนี้ตรงกับสํานวนไทยในข๎อใด  
๑. น้ําขุํนอยํูใน น้ําใสอยูํนอก  
๒ ข๎างนอกสุกใส ข๎างในเป็นโพรง  
๓. ช๎างตายท้ังตัว เอาใบบัวมาปิด  
๔. ข๎างนอกขรุขระ ขา๎งในต๏ะติ๊งโหนํง  

 
..๒๑. "ถ๎าพี่จะไปขอ ไปขอ พํอจะวําอยํางไร  
น๎องสุดแสนดีใจ หากพี่ไปขอน๎องจริงๆ"  
คําตอบข๎างต๎นนี้ เรียกตามสํานวนไทยวําอยํางไร  
๑. กําป้ันทุบดิน  
๒. กระดี่ได๎น้ํา  
๓. เออออหํอหมก  
๔. ไปไหนมา สามวาสองศอก  
 
..๒๒. ประโยคในข๎อใด มีลักษณะบกพรํองในเรื่องการใช๎สํานวน  
๑. เพียงเนตรเป็นคนมือไว เลยฉวยผ๎าชิ้นสวยไปได๎กํอนเพื่อน  
๒. บุษบาเป็นคนมือดี จับฉลากครั้งใดได๎รางวัลทุกครั้ง  
๓. นพพรเป็นคนมือขึ้น ทํากิจการอะไรก็เจริญรุํงเรืองไปหมด  
๔. เยาวนุชเป็นเด็กมืออํอน พบใครเป็นรีบยกมือไหว๎ทันที  

 
..๒๓. "งานจะสําเร็จได๎ทุกคนต๎องรํวมปรึกษาหารือกัน รํวมทํางานกัน ไมํใชํตํางคนตํางคิด  
ตํางคนตํางทํา ถ๎าเป็นเชํนนี้ยํอมประสบความสําเร็จได๎ยาก" การทํางานท่ีไมํประสบความสําเร็จ 
ตรงกับสํานวนในข๎อใด  
๑. พายเรือคนละที  
๒. พายเรือทวนน้ํา  
๓. พายเรือในหนอง  
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๔. พายเรือในอําง  

 
..๒๔. ความหมายของสํานวนคูํใด ไมํ เป็นไปในทํานองเดียวกัน  
๑. ขิงก็รา ขําก็แรง - ขนมผสมน้ํายา  
๒. ยุให๎รําตําให๎รั่ว - เสี้ยมเขาควายให๎ชนกัน  
๓. ตําน้ําพริกละลายแมํน้ํา - ตําข๎าวสารกรอกหม๎อ  
๔. แกวํงเท๎าหาเสี้ยน - เอามือซุก***บ  

 
..๒๕. นายแดงถูกกลําวหาวํารักหลานไมํเทํากัน คือรักหลานชายมากกวําหลานสาว นายแดง
เถียง 
วํารักเทํากัน เพราะแบํงความรักให๎ฝ่ายละครึ่ง หลานชายมีคนเดียวเลยรับเต็มครึ่ง แตํหลานสาว 
มีหลายคน ก็ต๎องเอาครึ่งนั้นไปแบํงกันอีกที  
คําพูดของนายแดงเป็นการกระทําในลักษณะใด  
๑. แก๎เก๎อ  
๒. แก๎หน๎า  
๓. แก๎ตําง  
๔. แก๎เก้ียว  
 
..๒๖. เขาควรจะได๎รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ ฉันก็ต้ังใจจะเลือกเขา แตํแอบไปได๎ยินมาวํา 
เขามีพฤติกรรมเบ้ืองหลังไมํสะอาดนัก ฉันก็เลยต๎องคิดหนัก มีความรู๎สึกเหมือน.....  
สํานวนข๎อใดท่ีเหมาะสมจะนํามาเติมลงในชํองวําง  
๑. กินปูนร๎อนท๎อง  
๒. กินน้ําเห็นปลิง  
๓. กินน้ําเผื่อแล๎ง  
๔. กินอยูํกับปากอยากอยูํกับท๎อง  
 
..๒๗. ข๎อใดใช๎สํานวนไมถํูกต๎อง  
๑. ตั้งแตํเขาได๎รับแตํงตั้งเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะมีคนมาหาจนหัวกระไดไมํแห๎ง  
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๒. การพูดของธนาครั้งนี้ เขาไมํได๎เตรียมตัวเลย การพูดจึงเป็นแบบขายผ๎าเอาหน๎ารอด  
๓. ถ๎าเหนื่อยก็ลาออกเลย งานเข็นของํสงร๎านค๎าหนักมากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา  
๔. ลูกสาวเธอสนใจเลํนดนตรีไทยเหมือนเธอเลย เป็นป่ีเป็นขลุํยกันดีแท๎ๆ  
 
..๒๘. ข๎อใดใช๎สํานวนไทยถูกต๎อง  
๑. ลูกสาวเธอโชคดีนะตกถังข๎าวสาร ได๎แตํงงานกับเศรษฐีท่ีดินสบายไปเลย  
๒. แกงชามนี้เติมเกลือแล๎วรสดีขึ้นมาก เห็นไหมลํะแกงจืดจึงร๎ูคุณเกลือ  
๓. คนบ๎านใกล๎เรือนเคียง ต๎องมีน้ําใจไมํตรีแบํงปันกันแบบหมูไปไกํมา  
๔. เชิญคุณเลือกทําเลและแบบบ๎านเองดีกวําครับ เพราะเดี๋ยวเข๎าตําราปลูกเรือนผิดคิดจนเรือน
ทลาย  

 
..๒๙. สํานวนใดใช๎กลําวเพื่อเตือนสติ  
๑. เงาตามตัว  
๒. ไว๎เนื้อเชื่อใจ  
๓. คอขาดบาดตาย  
๔. บ๎านเมืองมีขื่อมีแป  
 
..๓o. ข๎อใดใช๎สํานวนถูกต๎อง  
๑. อุบัติเหตุคราวนี้เขาไมํถึงกับบาดเจ็บสาหัสแคํคางเหลืองเทํานั้น  
๒. เขาชอบเอะอะโวยวายเป็นฆ๎องปากแตกสร๎างความรําคาญแกํผู๎อื่นอยํูเสมอ  
๓. เขาทํางานอยํางขอไปที ไมํได๎อยํางนี้ก๎เอาอยํางนั้นพอให๎เสร็จๆไปเรียกวําจับแพะชนแกะ
แท๎ๆ  
๔. แม๎จะรู๎วําผูหญิงท่ีเขาแตํงงานด๎วยมีประวัติไมํดีมากํอน เขาก็ไมํกล๎าโวยวายเพราะเกรงวําจะ
เป็นการลูบหน๎าปะจมูก  
 
..๓๑. ถึงวํากษัตริย๑ท้ังสี่กรุง จะมาชํวยรบพุํงเป็นศึกใหญํ  
กูก็ไมํครั่นคร๎ามขามใคร จะหักให๎เป็นภัสม๑ธุลีลง  
ผู๎กลําวข๎อความนี้อยํูในภาวะอารมณ๑ตรงกับสํานวนข๎อใด  
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๑. เลือดเข๎าตา  
๒. เลือดขึ้นหน๎า  
๓. เลือดร๎อน  
๔. เลือดเดือด  
 
..๓๒. ข๎อใดใช๎สํานวนไทยถูกต๎อง  
๑. โจรปล๎นแบงก๑เลือดเข๎าตาสู๎ไมํถอย  
๒. กางเกงยีนส๑ตัวนี้มิใชํใสํไปวัดไปวาได๎เทํานั้น แตํไปได๎ทั่ว  
๓. สังคมปัจจุบันดูไมํจริงใจตํอกัน ใสํหน๎ายักษ๑เข๎าหากันตลอดเวลา  
๔. หนํวยงานนี้ทํางานเหมือน "หุํนในกระบอก" ที่ถูกชักใยอยูํข๎างหลังไมํมีผิด  
 
..๓๓. สํานวนใดที่ควรเติมในบทสนทนาตํอไปนี้  
"ฉันวําเขาพูดไมํจริงนะ"  
"ก็เรื่องมันแล๎วไปแล๎วอยํา____เลยนะ"  
๑. มากหมดมากความ    ๒. เอามือไปซุกหีบ  
๓. แกวํงเท๎าหาเสี้ยน    ๔. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ  
 
..๓๔. พูดอะไรไมํมีหูรูด ไมํควรท่ีจะพูดก็เผย  
รู๎เรื่องของใครไมํเคย จะเฉยเลยละโพนทะนา  
พฤติกรรมการพูดของบุคคลตามคําประพันธ๑ข๎างตน๎ตรงกับสํานวนไทยในข๎อใด  
๑. ฆ๎องปากแตก    ๒. ปากหอยปากปู  
๓. ปลาหมอตายเพราะปาก   ๔. ตํอความยาวสาวความยืด  
 
..๓๕. สํานวนข๎อใดบอกถึงลักษณะนิสัย  
๑. ยุให๎รําตําให๎รัว่    ๒. เหยียบขี้ไกํไมํฝ่อ  
๓. เขียนเสือให๎วัวกลัว    ๔. จับปลาสองมือ  
 
...เฉลยแบบฝึกหัดส านวน...  
๑...๔   ๒...๔   ๓...๑   ๔...๑   ๕...๔  
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๖...๒   ๗...๔   ๘...๒   ๙...๒   ๑๐..๓  
๑๑..๔   ๑๒..๒   ๑๓..๑   ๑๔..๓   ๑๕..๒  
๑๖..๓   ๑๗..๒   ๑๘..๔   ๑๙..๔   ๒๐..๔  
๒๑..๔   ๒๒..๑   ๒๓..๑   ๒๔..๓   ๒๕..๔  
๒๖..๒   ๒๗..๑   ๒๘..๔   ๒๙..๔   ๓๐..๑  
๓๑..๓   ๓๒..๔   ๓๓..๔   ๓๔..๑ ๓ ๕..๒  
 
อ๎างอิง: อ.จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ๑  
คูํมือภาษาไทย เอนทรานซ๑ ม.4-6 . สํานักพิมพ๑พัฒนาศึกษา,กรุงเทพมหานคร, 2543   
 

ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย 
1.ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎  
1) เห็นวัดร๎างข๎างเขาดูเกําแกํ ยังมีแตํรูปพระชินสีห๑  
2) โบสถ๑โบราณบานประตูยังอยํูดี พอราตรีกราบไหว๎อาศัยนอน  
3) ครั้นรุํงเช๎าเอาขนมท้ังส๎มลิ้น พอกินอิ่มแล๎วออกเดินเนินสิงขร 
4) ถึงบ๎านกรํางทางคนเขาหามคอน เห็นเด็กต๎อนควายอึงคะนึงไป  
 
2.ข๎อใดใช๎คําศัพท๑ได๎ถูกต๎องทุกคํา  
1) ไนต๑คลับ คลินิก โซเดียม  
2) แท็กซี่ แทนลั่นทม  
3) น็อต ล็อต เต็นท๑  
4) ดอลลําร๑ ดีเปรสชั่น แฟชั่น  
 
3.ข๎อใดมีเสียงพยัญชนะต๎นเป็นเสียงเดียวกัน  
1) เฒําแกํ ธงทอง เทิดทูน  
2) สร๎างสรรค๑ ทรุดโทรม ซาบซํา  
3) เชิดชู ฉาบฉวย ชัดเจน  
4) เพิ่มพูน ผลผลิต ผูกพัน  
 
4. “ขนุนสุกสล๎างแหํง สาขา  
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ภายนอกเห็นหนามหนา หนั่นแท๎  
ภายในยํอมรสา เอมโอช  
สาธุชนนั่นแล๎ เลิศด๎วยดวงใจ”  
คําประพันธ๑นี้มีอักษรนํากี่พยางค๑  
1) 2 พยางค๑ 2) 3 พยางค๑  
3) 4 พยางค๑ 4) 5 พยางค๑  
 
5.คําประพันธ๑ในข๎อที่ 4 ตรงกับสํานวนไทยวําอยํางไร  
1) คบคนให๎ดูหน๎า ซื้อผ๎าให๎ดูเนื้อ  
2) ข๎างนอกขรุขระ ข๎างในต๏ะติ๊งโหนํง  
3) ข๎างนอกสุกใส ข๎างในเป็นโพรง  
4) คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล  
 
6.ข๎อใดเป็นได๎ท้ังคําตายและคําลหุทุกพยางค๑ 
1) ไปกันเถอะ 2) เปิดอกพูด  
3) มุทะลุ 3) อกจะแตก  
 
7.ข๎อใดใช๎คําไม่ตรงความหมาย  
1) เร่ืองแคํนี้ไมํเห็นต๎องปิดบังอะไร  
2) เขาละก็ชอบทําตัวลึกลับเสมอ  
3) เขาถูกฟ้องร๎องเรียกคําเสียหายกรณีขับรถชน  
4) ทําอะไรก็ต๎องให๎เสร็จอยําละทิ้งกลางคัน  
 
8.ข๎อใดเป็นคําประสมทุกคํา  
1) ยกครู ยกมือ ยกยอด  
2) แมํทัพ แมํน้ํา แมํเบ้ีย  
3) บ๎านเมือง บ๎านชํอง บ๎านรก  
4) คัดเลือก คัดจมูก คัดออก  
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9.คําซ้ําในข๎อใดมีลักษณะเป็นสํานวน  
1) บ๎าๆบอๆ 2) หลับๆตื่นๆ  
3) งูๆปลาๆ 4)เจ็บๆไข๎ๆ  
 
10.คําซ้ําในข๎อใดมคีวามหมายเป็นพหูพจน๑  
1) นิสัยเด็กๆ 2) หน๎าตาเด็กๆ  
3) พูดเป็นเด็กๆ 4) เลํนกับเด็กๆ  
11.สํานวนไทยในข๎อใดมีความหมายต่างพวก  
1) กินอิฐกินทราย 2) กินนอกกินใน  
3) กินจุบกินจิก 4) กินเล็กกินน๎อย  
 
12.คําวํา "ไป" ในข๎อใดไมใ่ช่คํากริยา  
1) ไปกันเถอะ 2) จะไปก็ไป  
3) ไมํไปกับใคร 4) กินไปทําไม  
 
13.จากข๎อ12 ตัวเลือกในข๎อใดบอกความหมายเชิงอนุญาต  
1) ข๎อ 1)    2) ข๎อ 2)  
3) ข๎อ 3)    4) ข๎อ 4)  
 
14.คําไทยแท๎ในข๎อใดเป็นคํานามทุกคํา  
1) ระฆัง หญิง หญ๎า   2) นาน นับ นอน  
3) งู งาม ฟ้า    4) ศึก เศร๎า ศก  
 
15.คําในข๎อใดมีตัวสะกดอยํูในมาตราเดียวกัน  
1) บุญ จร สัณฑ๑   2) เมฆ เพศ เศษ  
3) เปรต เลํห๑ ลาด   4) ชล ชาด ชื่น  
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16.คําในข๎อใดเกิดจากการแทรกเสียงและเติมพยางค๑  
1) กระจุ๐มกระจิ๋ม  
2) กระจุกกระจิก  
3) กระโดดโลดเต๎น  
4) กระชุํมกระชวย  
 
17.ข๎อใดเป็นคํายืมจากภาษาบาลีทุกคํา  
1) สิริ อมตะ อัจฉรา  
2) แพทย๑ อมฤต กีรติ  
3) สิกขา พิสดาร สถาปนา  
4) อักขร ศึกษา มัสยา  
 
18.จากข๎อ 17 ตัวเลือกใดมีคํายืมจากภาษาสันสกฤตทุกคํา  
1) ข๎อ 1)    2) ข๎อ 2)  
3) ข๎อ 3)    4) ข๎อ 4) 
 
19.คําในข๎อใดใช๎ลักษณนามตรงกับลักษณนามของคําวํา " เก๊ียว"  
1) เก๎าอี้    2) เกือกม๎า  
3) เกลือ    4) เกาทัณฑ๑  
 
20.ข๎อใดสะกดไม่ถูกต้อง  
1) ฉันคาดคะเนเหตุการณ๑ผิดพลาดไป  
2) เครื่องหมายกาชาดเปน็กากบาทสีแดง  
3) เด็กดีจะไมํเลํนพนันบอล  
4) ยาไทยมักสะกัดจากสมุนไพรไทย  
 
21.ข๎อใดใช๎ยมกแทนคําซ้าํไม่ได้  
1) เอาเถอะ  
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2) ไป  
3) คง  
4) กิน  
 
22.ข๎อใดกรํอนเสียงพยางค๑หน๎า  
1) จะจะ  
2) มะลิ  
3) ฉะนั้น  
4) มะละกอ  
 
23.ข๎อใดแสดงวําผูพ๎ูดมิได้นิ่งนอนใจในงานที่ได๎รับมอบหมายให๎ทํา  
1) ผมพยายามจะทําอยํู  
2) ผมกําลังทําอยูํ  
3) ผมกําลงัจะทําอยํู  
4) ผมตั้งใจจะทําอยํู  
 
24.ข๎อใดเป็นประโยคท่ีได๎รับอิทธิพลมาจากภาษาตํางประเทศ  
1) เมื่อวานนี้ผมสํงการบ๎านไปแล๎ว  
2) ขนมชิ้นนี้เป็นของผม  
3) ผมสนใจวิชาภาษาอังกฤษมากกวําวิชาอื่นๆ  
4) ผมใช๎ชีวิตอยํูท่ีเชียงใหมํนานกวํา 3 ปี  
 
25. ข๎อใดไม่ใชป่ระโยคคําถาม  
1) ใครๆก็รู๎  
2) ใครรู๎บ๎าง  
3) ไปกับใคร  
4) ใครไมํไป  
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26.ข๎อใดใช๎สํานวนเปรียบเทียบไมํถูกต๎อง  
1) อาจารย๑ทํานนี้ตรงยังกับไม๎บรรทัดแหละเธอ  
2) ทําอะไรต๎องทําให๎แล๎วเสร็จ โบราณเขาวํากํอแล๎วต๎องสาน  
3) ผู๎หญิงท่ีไมํรู๎จักรักนวลสงวนตัวนํะเขาเรียกวําไกํแกํแมํปลาชํอน  
4) สมัยนี้นะมือใครยาวสาวได๎สาวเอา คนเลยเห็นแกํตัวมากขึ้น  
 
27.คําซ๎อนเพื่อความหมายในข๎อใดมีความหมายเฉพาะเจาะจงกวําคําเดิม  
1) ดูแล  
2) เดือดร๎อน  
3) พัดวี  
4) ขัดถู  
 
28.ข๎อใดมีวรรณยุกต๑ครบทุกเสียง  
1) จึ่งมีบัญชาประกาศิต  
2) สั่งลูกพระอาทิตย๑ชาญสมร  
3) จงเตรียมโยธาวานร 
4) เราจะไปราญรอนทศกัณฐ๑  
 
29.คําในข๎อใดไม่มคีวามหมายเป็นสํานวน  
1) ถือกําเนิด  
2) ถือดี  
3) ถือตัว  
4) ถือท๎าย  
 
30.ข๎อใดละ "บุพบท" ได ๎ 
1) เขาไปถึงชลบุรีอาทิตย๑ท่ีแล๎ว  
2) เสื้อตัวนี้เอามาแตํบ๎าน  
3) แมํน้ําไหลมาจากภูเขา  
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4) เขามารํวมงามเพื่อเป็นเกียรติแกํโรงเรียน  
 
เฉลย  
1) เฉลย 4) ถึงบ๎านกรํางทางคนเขาหามคอน เห็นเดก็ต๎อนควายอึงคะนึงไป  
2) เฉลย 1) ไนต๑คลับ คลินิก โซเดียม  
3) เฉลย 2) สร๎างสรรค๑ ทรุดโทรม ซาบซํา  
4) เฉลย 4) 5 พยางค๑ ไดแ๎กํ ขนุน สล๎าง หนาม หนา หนั่น  
5) เฉลย 2) ข๎างนอกขรุขระ ข๎างในต๏ะติ๊งโหนํง  
6) เฉลย 3) มุทะลุ เป็นคําตายและคําลหุทุกพยางค๑  
7) เฉลย 4) ทําอะไรก็ต๎องให๎เสร็จอยําท้ิงกลางคัน  
8) เฉลย 2) แมํทัพ แมํน้ํา แมํเบ้ีย เป็นคําประสม  
9) เฉลย 3) งูๆปลาๆ หมายความวํา ไมํชํานาญ  
10) เฉลย 4) เลํนกับเด็กๆ คําวํา "เด็กๆ" เป็นพหูพจน๑  
11) เฉลย 3) กินจุบกินจิก = กินตลอดเวลา  
12) เฉลย 4) กินไปทําไม คําวํา "ไป" เป็นคําวิเศษณ๑  
13) เฉลย 2) จะไปก็ไป มีความหมายเชิงอนุญาต 
14) เฉลย 1) ระฆัง หญิง หญ๎า เป็นคําไทยแท๎และเป็นคํานามทุกคํา  
15) เฉลย 1) บุญ จร สัณฑ๑ มีตัวสะกดในมาตรา "แมํกน"  
16) เฉลย 2) กระจุกกระจิก เกิดจากการแทรกเสียง "ก" จุก-กะ-จิก  
17) เฉลย 1) สิริ อมตะ อัจฉรา เป็นคํายืมภาษาบาลีทุกคํา  
18) เฉลย 2) แพทย๑ อมฤต กีรติ เป็นคํายืมภาษาสันสกฤตทุกคํา  
19) เฉลย 1) เก๎าอี้ มีลักษณนาม "ตัว" เหมือนคําวํา "เก้ียว"  
20) เฉลย 4) ยาไทยมักสะกัดจากสมุนไพรไทย (สกัด)  
21) เฉลย 3) คง ใช๎ยมก แทนคําไมํได๎  
22) เฉลย 3) ฉะนั้น กรํอนเสียงพยางค๑หน๎ามาจาก "ฉันนั้น"  
23) เฉลย 2) ผมกําลังทําอยูํ แสดงวําผู๎พูดมิได๎นิ่งนอนใจในงานท่ีได๎รับหมอบหมายให๎ทํา  
24) เฉลย 4) ผมใช๎ชีวิตอยํูท่ีเชียงใหมํนานกวํา 3 ปี เป็นประโยคท่ีได๎รับอิทธิพลมาจาก
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ภาษาอังกฤษ  
25) เฉลย 1) "ใครๆก็รู๎" ไมํใชํประโยคคําถาม เป็นประโยคแจ๎งให๎ทราบ  
26) เฉลย 3) "ผู๎หญิงท่ีไมํรู๎จักรักนวลสงวนตันนํะเขาเรียกวําไก่แก่แม่ปลาช่อน "  
ท่ีถูกต๎องคือ "ดอกไม๎ริมทาง"  
27) เฉลย 4) ขัดถู  
28) เฉลย 2) สั่งลูกพระอาทิตย๑ชาญสมร(เอก-โท-ตรี-สามัญ-ตรี-สามัญ-เอก-จัตวา)  
29) เฉลย 1) ถือกําเนิด = เกิด ไมํมีความหมายเป็นสํานวน  
30) เฉลย 1) เขาไปถึงชลบุรีอาทิตย๑ท่ีแล๎ว ("ถึง" ตัดออกได๎) 
อ๎างอิงข๎อมูล : [img]http://www.student.chula.ac.th/~45436461/picture/s15.gif [/img] 
แบบฝึกหลักภาษาไทย 
1 ข๎อใดใช๎ราชาศัพท๑ผิด  
1.)หมํอมเจ๎าหญิงวิภาวดีรังสิตทรงเร่ิมเป็นนักประพันธ๑โดยใช๎นามปากกาวํา ว.ณ. ประมวญมารค  
2.)พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร๎อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  
3.)สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ฯ ทรงสนพระทัยการศึกษาอยํางมาก  
4.)พระสหายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถวายของแดํพระเจ๎าหลานเธอ 
 

2 ข๎อใดใช๎ราชาศัพท๑ถูกต๎อง  
1.)พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแกํผู๎สําเร็จการศึกษา  
2.)เธอเป็นคนไข๎ในพระบรมราชานุเคราะห๑ของสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ  
3.)พระเจ๎าหลานเธอพระองค๑เจ๎าพัชรกิติยาภาทรงโปรดตุ๏กตาตัวนี้มาก  
4.)ขณะนี้สมเด็จพระสังฆราชเสวยภัตตาหารได๎ดี 
 
3 ประโยคใดใช๎ถ๎อยคําถูกต๎อง  
1.)สมเด็จพระสังฆราชได๎ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา  
2.)สมเด็จพระพุฒโฆษาจารย๑ทรงรับนิมนต๑ไว๎แล๎ว  
3.)เจ๎าอาวาสวัดนี้ไมํสบายมานานแล๎ว  
4.)พระนิพนธ๑ของพระยาอนุมานราชธนเป็นท่ีรู๎จักกันท่ัวไป  
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4 ข๎อใดใช๎ราชาศัพท๑ไมํถูกต๎อง  
1.)สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานาเข็มแกํผู๎ปฏิบัตรงานดีเดํน  
2.)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
3.)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรดนตรีไทย  
4.)สมเด็จพระเจ๎าพระภคินีเธอ เจ๎าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาโปรดเพลงกล๎วยไม๎  
 
5 ข๎อใดใช๎ภาษาได๎เหมาะแกํบุคคล  
1.)ราษฎรถวายความจงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
2.)ราษฎรมีความจงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  
3.)ราษฎรทูลเกล๎าฯ ถวายความจงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
4.)ราษฎรน๎อมเกล๎าฯ ถวายความจงรักภักดีตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
 
6 "มีผู๎แจ๎งวําไดพ๎บใบอนุญาตขับรถยนต๑ของทํานแล๎ว" ข๎อความนี้ควรเป็นภาษาระดับใด  
1.)ระดับกันเอง  
2.)ระดับสนทนา  
3.)ระดับทางการ  
4.)ระดับกึ่งทางการ  
 
7 ข๎อใดใช๎ภาษาได๎เหมาะแกํบุคคล  
1.)เขาจะเชิญพระ 5 รูปมาฉันเพลท่ีบ๎าน  
2.)"นักเรียน กรุณานั่งเงียบๆ"  
3.)ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตถึงแกํอนิจกรรมเสียแล๎ว  
4.)สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาประทานพระโอวาทแกํภิกษุใหมํเมื่อวานนี้  
 
8 ประโยคในข๎อใดใช๎ภาษาระดับทางการ  
1.)กระทรวงสาธารณสุขเตือนชาวอีสานไมํให๎รับประทานปลาดิบ  
2.)สภาพบ๎านเมืองสมัยพลเอกชาติชายนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมาก  
3.)ราษฎรผู๎ประสบภัยน้ําทํวมได๎รับเงินชํวยเหลือจากคณะรัฐบาลแล๎ว  
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4.)อาหารชุดกึ่งสําเร็จรูปกําลังเป็นท่ีนิยมของพวกแมํบ๎านที่ไมํวํางไปตลาด  
 
9 ข๎อใดใช๎ถ๎อยคําได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับฐานะของบุคคล  
1.)สมเด็จพระสังฆราชองค๑กํอนมรณภาพแล๎ว  
2.)พระยาอนุมานราชธนถึงแกํอนิจกรรม เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2512  
3.)นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให๎ข๎าราชการทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องชํวยเหลือพสกนิกรภาคใต๎อยํางเต็มท่ี  
4.)สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู๎เข๎าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
ท่ีพระตําหนักดอยตุง  
 
10 ข๎อใดใช๎ราชาศัพท๑ผิด  
1.)พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวเคยเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศออสเตรเลียในฐานะพระราช
อาคันตุกะของรัฐบาล  
2.)สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมารชินีนาถพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับงานชลประทานที่ จ.
สกลนคร  
3.)สมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ๑เรื่องนี้ไว๎หลายปีแล๎ว  
4.)พระองค๑เจ๎าพระองค๑นี้สิ้นพระชนม๑หลังจากประชวรเป็นเวลา 2 เดือน  
 
11 ข๎อใดใช๎ราชาศัพท๑ถูกต๎อง  
1.)สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ รับหญิงชราพิการเป็นคนไข๎ใน 
พระบรมราชานุเคราะห๑  
2.)ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการปฏิบัติงานแก๎ไขปัญหาการจราจร 
แดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
3.)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็พระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
การสัมมนาเรื่อง"ภาษาในวงราชการทหาร"  
4.)สมเด็จพระนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระประสงค๑ให๎ข๎าราชการบริพารรํวมกันประหยัดการใช๎
น้ําและไฟฟ้า  
 
12 ข๎อใดใช๎ราชาศัพท๑ไมํถกูต๎อง  
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1.)สมาคมได๎จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในแนงทางซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได๎ประทานไว๎  
2.)คณะนิติศาสตร๑จัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือ
พระนามเดิม 
พระองค๑เจ๎ารพีพัฒนศักดิ ์ 
3.)อธิการบดีได๎ถวายปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวศิวกรรมเครื่องกลแดํ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
4.)มีพิธีวางพวงมาลาท่ีพระบรมราชานุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว ณ ป้อมพระ
จุลจอมเกล๎า  
จังหวัดสมุทรปราการ  
 
13 "ข๎าพเจ๎าคือปุถุชนธรรมดา พระราชดํารัสจริงๆเป็นอยํางไรไมํทราบ เพราะวาสนาน๎อย ไมํอาจได๎ฟงั
พระโอษฐ๑แตํเพียงเทํานี้ก็เกินพอแล๎วท่ีทําให๎รู๎สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล๎นพ๎น" บุคคลท่ีผู๎
พูดกลําวถึงมิใชํพระราชวงศ๑ระดับใด  
1.)สมเด็จพระบรมราชินี  
2.)สมเด็จพระยุพราช  
3.)สมเด็จพระบรมราชกุามรี  
4.)สมเด็จเจ๎าฟ้า  
 
14 ข๎อใดมิใชํภาษาในระดบัเดียวกันกับข๎ออื่นๆ  
1.)แม๎จะอ๎างวําเป็นการใช๎สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แตํพฤติการณ๑ก็ชัดวําเป็นการเตะถํวง  
2.)การมุํงเอาชนะกันโดยปราศจากการรับผิดชอบ กํอให๎เกิดผลเสียอันประมาณมิได ๎ 
3.)แนวคิดเร่ือง "ธรรมรัฐ" กําลังได๎รับการขานรับจากสังคม  
4.)ถ๎ามิใชํเกมการเมือง ไฉนจึงตัดสินใจอยํางฉุกละหุกลุกลี้ลุกลน  
 
15 การใช๎คําราชาศัพท๑แทนคําธรรมดาในประโยคตํอไปนี้ข๎อใดไมํถูกต๎อง  
.............................................1....2..............................................  
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวให๎โอกาสประธานาธิบดีแหํงสหรัฐอเมริกาและภริยา  
..............3..........................................................................4.............................................  
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พบในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการในฐานะแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
1.)พระราชทาน  
2.)พระบรมราชวโรกาส  
3.)เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  
4.)อาคันตุกะ  
 
16 ข๎อใดใช๎ภาษาระดับทางการ  
1.)ในระยะนี้จะมีเตํามาวางไขํที่ชายฝั่งทะเลวันละหลายตัว  
2.)พิธีรดน้ําศพมักจะกระทําทันทีหลังจากบุคคลนั้นเสียชีวิต  
3.)ในหน๎าหนาวจะมีนักทํองเท่ียวมาชมทัศนียภาพท่ีนี่เป็นจํานวนมาก  
4.)เพื่อความสะดวกในการเบิกจําย อาจขออนุมัติทั่วกันไปทุกรายการก็ได๎  
 
17 ข๎อใดใช๎คําราชาศัพท๑มากท่ีสุด  
1.)ก็พาเจ๎าลูกเธอเสมอใจ พิศประไพผํองลําเภาท้ังเก๎าองค๑  
2.)ต๎องอยํูค๎างในวังวินเซอร๑สถาน โปรดประทานฟูกเบาะมุ๎งเมาะหมอน  
3.)เจ๎าคุณถือพานเดินดําเนินกราย แตํเจ็ดนายกราบก๎มประนมกร  
4.)ดํารัสเรียกพวกไทยเข๎าไปเฝ้า ตํางน๎อมเกล๎าพร๎อมกันด๎วยหรรษา  
 
18 ข๎อความตอนใดใช๎คาํระดับเดียวกัน  
....................................(1).................................................................................  
ภิกษุ 9 รูปรับนิมนต๑มาในพิธีมงคลสมรสท่ีบ๎านเจ๎าภาพ / เมื่อมาถึง มรรคนายกผู๎เฒําก็กลําวเชิญ  
..................(2).................................................................(3)..................................  
แขกท่ีมาในงานแจ๎งวําจะเริม่พิธี / ในขณะที่พระกําลังฉัน ก็ได๎แจ๎งให๎ญาติโยมรอรับศีลและอยูํรับ  
.......................................................................(4).................................................  
ประทานอาหารด๎วยกันกํอน / จากนั้นก็ได๎เอํยปากขอร๎องผู๎มีเกียรติท้ังฝ่ายเจ๎าบําวและเจ๎าสาว 
ให๎ชํวยกันเก็บข๎าวของกํอนกลับ  
1.)ตอนท่ี 1  
2.)ตอนท่ี 2  
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3.)ตอนท่ี 3  
4.)ตอนท่ี 4  
 
19 คําประพันธ๑ในข๎อใดไมํมีคําที่ใช๎เป็นราชาศัพท๑เลย  
1.)ฝ่ายเจ๎าคุณมนตรีศรีสุริยวงศ๑ ก็เชิญพานสารทรงลายเลขา  
2.)คนละห๎องไสยาสถาวร จนทินกรแจํมจบภพไตร  
3.)แล๎วขึ้นไปชั้นบนเครื่องต๎นต้ัง ดูเปลํงปลั่งทองเพชรวิเศษสรรพ๑  
4.)โปรดนั่งเก๎าอี้มีน้ําชา อีกท้ังกาแฟใสํถ๎วยลายทอง  
 
20 ข๎อใดใช๎ภาษาระดับทางการ  
1.)พิธีเปิดเอเชียนเกมส๑ท่ีไทยเป็นเจ๎าภาพครั้งนี้ ทําได๎ไมํเลวทีเดียว  
2.)เทําที่ทราบ ทางบริษัทผู๎รับผิดชอบได๎ระดมมืออาชีพมารํวมเตรียมงานนานนับเดือน  
3.)นับได๎วําเป็นเกียรติประวัติของไทยอีกครั้งท่ีสร๎างความพร๎อมจนเป็นท่ีเชื่อมั่นแกํประธานสภา
โอลิมปิกแหํงเอเชีย  
4.)ทําให๎เห็นชัดแล๎ววําในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเชํนนี้เราก็มิได๎ทําให๎มนตรีเอเชียนเกมส๑ท้ังหลายผิดหวัง  
เฉลย 
1.2 
2. 
3.1   
4.3   
5.2  
6.3  
7.4  
8.3 
9.2 
10.1 
11.3  
12.3 
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13.4 
14.2 
15.4  
16.1 
17.4 
18.1 
19.2  
20.3 
อ๎างอิง : อ.จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ๑  
คูํมือภาษาไทย Entrance ม.4-5-6.สํานักพิมพ๑พัฒนาศึกษา,กรุงเทพมหานคร,2543 
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ตอนที่ 3 : เทคนิค+ข้อสอบภาษาอังกฤษ 
 
 
Lesson 1 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีทั้งหมด  26 ตัว 
ตัวพิมพ์ใหญ่ 

A B C D E F 

G H I J K L 

M N O P Q R 

S T U V W X 

Y Z     

  
ตัวพิมพ์เล็ก 

a b c d e f 

g h i j k l 

m n o p q r 

s t u v w x 

y z     

  
สระมี  5 ตัว 
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a e i o u 

การเทียบอักษรภาษาอังกฤษ  – ภาษาไทย 
พยัญชนะ  21 ตัว และ สระ 5 ตัว  -  เทียบกับภาษาไทย 
A  -  อะ, อา, อั, รร 
B  -  บ 
C  -  ซ, ค 
D  -  ด, ฎ 
E  -  เอะ, เอ 
F  -  ฟ, ฝ 
G  -  ก, จ 
H  -  ฮ, ห 
I  -  อิ, อี 
J  -  จ 
K  -  ค, ก, ข, ฃ 
L  -  ล, ฬ 
M  -  ม 
N  -  น, ณ 
O  -  โอ, ออ, เอาะ, โอะ 
P  -  พ, ภ, ผ, ป 
Q  -  คว 
R  -  ร, ฤ 
S  -  ส, ศ, ซ, ษ 
T  -  ท, ธ, ถ, ต, ฒ, ฑ, ฐ, ฏ 
U  -  อุ, อู 
V  -  ฟว 
W  -  ว 
X  -  ซ, กซ 
Y  -  ย, ญ, อี, อาย 
Z  -  ซ 
  
พยัญชนะผสม 
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Ch  -  ช   ออกเสียงสั้น  เชํน  clalk  (ชอล๑คฺ) 
Ch  -  ค   เชํน  school  (สคูล) 
Sh  -  ช   ออกเสียงยาว  เชํน  shoot  (ชูท) 
Th  -  ซ   เชํน  think  (ซิงคฺ) 
Ng  -  ง   เชํน  ring  (ริง)  
Ph  -  ฟ   เชํน  phone  (โฟน) 
Kn  -  น   ไมํออกเสียง  k  เชํน  know  (โนว๑) 
Wh  -  ว, ฮ   เชํน  What  (ว็อท)  Why  (วาย)  Who  (ฮู) 
Wr  -  ร   ไมํออกเสียง  w  เชํน  wrong  (รอง) 
St  -  สต   เชํน  start  (สตาร๑ท)  stay  (สเตย๑) 
Sp  -  สป   เชํน  spoon  (สปูน)  speak  (สปีคฺ) 
Sw  -  สว   เชํน  swim  (สวิม)  sweet  (สวีท) 
Sl  -  สล   เชํน  slow  (สโลว๑)  slim  (สลิม) 
Sm  -  สม   เชํน  small  (สมอล)  smoke  (สโมคฺ) 
Sn  -  สน   เชนํ  snow  (สโนว๑)  snake  (สเนค) 
  
การเทียบสระและเสียง 
อั, อะ, อา             a 
อิ                        i 
อี                       ee , ea 
อึ                      ue 
อื                      ue 
อุ                      u , oo 
อู                      u , oo 
เอะ, เอ              a-e 
แอะ, แอ            ae 
โอะ, โอ             -o-e 
เอาะ, ออ            o , or 
เออะ, เออ          oe 
เอียะ, เอีย          ia , ie 
เอือะ, เอือ          uea 
อัวะ, อัว            ua 
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อํา                    am 
ใ , ไ , อัย           ai 
เอา                   ou 
ออล๑                  -all                  ball     (บอลล๑)  ลูกบอล   
เอ็ค                   -eck                neck   (เน็ค)      คอ 
อ็อค                  -ock               sock   (ซ็อค)     ถุงเท๎า     
แอ็มพ๑                -amp              camp (แค็มพ๑)  คําย, ที่พัก, เต๎นท๑ 
อิง                    -ing                ring    (ริง)         เคาะระฆัง, สํงเสียงดัง 
แอ็ค                  -ack                back   (แบ็คฺ)     ข๎างหลัง 
อิค                    -ick                 dick    (ดิค)        นักสืบ 
อัมพ๑                 -ump             jump  (จัมพ๑)     กระโดด 
ออง                  -ong               long    (ลอง)      ยาว 
ไอท๑                  -ight               dight  (ไดทฺ)      ตกแตํง 
อาว                  -ow                cow    (คาว)      แมํวัว 
เอียร๑                 -ear                year   (เยียร๑)    ป ี
อาย                  -y                    my      (มาย)     ของฉัน 
อิท                    -it                    sit        (ซิท)        นั่ง                                  
เอย๑                   -ay                  day     (เดย๑)      วัน 
อาร๑                  -ar                  car      (คาร๑)      รถ 
แอน                 -an                 can     (แคน)     กระป๋อง 
 
Lesson 2 
ลักษณะการใช ๎
ประธาน                                     กรรม                               การแสดงความเป็นเจ้าของ 
I  (ไอ)  ฉัน                                  me  (มี)                            my  (มาย) 
You  (ยู)  คุณ                            you  (ยู)                              your  (ยอร๑) 
We  (วี)  พวกเรา                         us  (อัส)                             our  (เอา เออะ) 
They  (เดย๑)  พวกเขา                 them  (เดม)                          their  (แดร๑) 
He  (ฮี)  เขา                               him  (ฮิม)                           his  (ฮีซ) 
She  (ชี)  เธอ                             her  (เฮอร๑)                         her  (เฮอร๑) 
It  (อิท)  มัน                               it  (อิท)                               its  (อิทซฺ) 
                                                                                            Whose  (ฮูส)  ของใคร 
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Lesson 3 
คํากริยาที่ใช๎บํอย  

to  clean ทู  คลีน ทําความสะอาด 

to  come ทู  คัม มา 

to  cook ทู  คุค ฺ ทําอาหาร 

to  cry ทู  คราย ร๎องไห๎ 

to  eat ทู  อีทฺ กิน 

to  give ทู  กิฟว ให๎ 

to  go ทู  โก ไป 

to  help ทู  เฮลพฺ ชํวย 

to  kiss ทู  คีส จูบ 

to  know ทู  โนว๑ ร๎ูจัก 

to  like ทู  ไลคฺ ชอบ 

to  live ทู  ลิฟว อาศัยอยูํ 

to  look ทู  ลุค มอง 

to  love ทู  ลัฟว รัก 

to  make ทู  เมค ทํา 
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to  need ทู  นีด ความจําเป็น, ความ
ต๎องการ 

to  open ทู  โอ เพิน เปิด 

to  play ทู  เพล เลํน 

to  remember ทู  รีเมม เบอะ จํา 

to  see ทู  ซี เห็น 

to  sit ทู  ซิท นั่ง 

to  sleep ทู  สลีพ นอน 

to  speak ทู  สปีคฺ พูด 

to  start ทู  สตาร๑ทฺ เร่ิม 

to  stay ทู  สเตย๑ พัก 

to  swim ทู  สวิม วํายน้ํา 

to  talk ทู  ทอล๑คฺ พูด 

to  think ทู  ซิงคฺ คิด 

to  try ทู  ทราย พยายาม 

to  wait ทู  เวท รอ 

to  walk ทู  วอล๑คฺ เดิน 
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to  want ทู  วอนทฺ ต๎องการ 

to  wash ทู  วอช ซัก, ล๎าง 

to  watch ทู  วอทชฺ การชม, การดู 

to  work ทู  เวิร๑คฺ ทํางาน 

to  understand ทู  อันเดอะสแตนดฺ เข๎าใจ 

 
Lesson 4 
การแตํงประโยค แบํงได๎  3  อยําง 
1.ประโ ยคบอกเล่า  แบ่งเป็น  2  ส่วน 
 1.1  ประธาน  I , You , We , They  เราจะตามด๎วยคํากริยาปกติ 

  
เชํน        I  go.                                    :  ฉันไป 
    I  want  to  go.                    :  ฉันต๎องการไป 
   You  come.                         :  คุณมา 
   You  want  to  come.         :  คุณต๎องการมา 
  
1.2  ประธาน  He , She , It  และชื่อบุคคลที่  3  เราจะตามด๎วยคํากริยาที่เติม  s  และคํากริยาที่ลงท๎าย
ด๎วย  o  จะเติม  es  (ถ๎ามีคํากริยา  2  ตัว  เราจะเติม  s  เฉพาะคํากริยาที่ติดประธานเทํานั้น) 
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เชํน       He  eats.                          :  เขากิน 
He  wants  to  eat.              :  เขาต๎องการกิน 
She  goes.                             :  เธอไป 
She  wants  to  go.              :  เธอต๎องการไป 
  
2. ประโยคปฏิเสธ  แบ่งเป็น  2  ส่วน 
2.1  ประธาน  I , You , We , They  เราจะใช ้ do  not  หรือ  don’t 

 
เชํน         I  don’t  go.                          :  ฉันไมํไป 
     I  don’t  want  to  go.        :  ฉันไมํต๎องการไป 
     We  don’t  sit.                     :  พวกเราไมํนั่ง 
     We  don’t  want  to  sit.   :  พวกเราไมํต๎องการนั่ง 
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2.2  ประธาน  He , She , It  และชื่อบุคคลที่  3  เราจะใช๎  does  not  หรือ  doesn’t 

 
เชํน         She  doesn’t  sleep.                       :  เธอไมํนอน 
     She  doesn’t  want  to  sleep      :  เธอไมํต๎องการนอน 
    It  doesn’t  work.                           :  มันไมํทํางาน 
    It doesn’t  want  to  work.          :  มันไมํต๎องการทํางาน 
  
3.ประโยคค าถาม (Do และ Does) 
3.1  การใช๎  Do  เราจะใช๎กับ  I , You , We , They 

 
เชํน         Do  you  eat?                                  :  คุณกินไหม? 
      Do  you  want  to  go?                  :  คุณต๎องการไปไหม? 
     Do  you  understand  me?          :  คุณเข๎าใจฉันไหม? 
 
 
 
 
 
 
3.2  การใช๎  Does  เราจะใช๎กับ  He , She , It  และชื่อบุคคลที่  3 
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เชํน       Does  he  go?                                  :  เขาไปไหม? 
    Does  she  want  to  come?        :  เธอต๎องการมาไหม? 
    Does  he  know  me?                    :  เขาร๎ูจักฉันไหม?       
  
Lesson 5 
คํากริยา  +  ing  
  
1. คํากริยาสํวนใหญํจะเติม  ing  ได๎เลย 
เชํน         play:              playing 
       sleep:            sleeping 
  
2. คํากริยาที่ลงท๎ายด๎วย  e ให๎ตัด  e  ออกกํอนแล๎วจึงเติม  ing 
เชํน         come:           coming 
      move:           moving 
 
สํวนคํากริยาที่ลงท๎ายด๎วย  ee  ไมํต๎องตัด  e  ออก  ให๎เติม  ing  ได๎เลย 
เชํน         see:           seeing 
  
3. คํากริยาที่มีพยางค๑เดียว  มีสระตัวเดียว  และมีตัวสะกดเพียงตัวเดียว  ให๎เพิ่มพยัญชนะตัวสุดท๎าย
อีก  1  ตัว  แล๎วจึงเติม  ing 
เชํน          stop:          stopping 
        run:           running 
 
สํวนคํากริยาที่มีสองพยางค๑  
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แตํออกเสียงเน๎นหนักที่พยางค๑หลังและพยางค๑หลังมีตัวสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียว  ให๎เพิ่มพยัญชนะ
ตัวสุดท๎ายอีก  1  ตัว  แล๎วจึงเติม  ing  (พยางค์ที่ออกเสียงเน้นหนักที่ตัวหน้าให้เติม  ing  ได้เลย) 
เชํน          forget:       forgetting 
        begin:        beginning 
 
4. คํากริยาที่ลงท๎ายด๎วย  ie  ให๎เปลี่ยน  ie  เป็น  y  กํอน  แล๎วจึง  ing 
เชํน          lie:           lying 
        tie:         tying 
 
Lesson 6 
การใช๎คําคุณศัพท๑ (a, an, the) ในภาษาอังกฤษ 
  

1. a  และ  an  ใช๎นําหน๎าคํานามนับได๎  และเอกพจน๑ทั่วไป 
2. the  ใช๎นําหน๎าคํานามนับได๎และคํานามนับไมํได๎  ทั้งเอกพจน๑และพหูพจน๑  เพื่อให๎คํานาม

บํงชี้เฉพาะ 
  
การใช๎ 
a  ใช๎นําหน๎าคํานามที่ขึ้นต๎นด๎วยพยัญชนะ  หรือเสียงพยัญชนะที่ตัวเป็นสระแตํออกเสียงเป็นพยัญชนะ 
an  ใช๎นําหน๎าคํานามที่ขึ้นต๎นด๎วยสระ  ( a , e , I , o , u )  หรือเสียงสระที่ตัวเป็นพยัญชนะแตํออกเสียงเป็น
สระ 
เชํน          a  book 
       An  egg 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.pasa-english.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
แบบทดสอบ 
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Instruction: Select the most appropriate choice for each item. (Q1 – Q5) 
     Interviewer: Good afternoon, please have a seat. 
     Interviewee: (1) _________. 
     Interviewer: How are you doing? 
     Interviewee: I’m fine, thank you. 
     Interviewer: (2) _________? 
     Interviewee: No, sir, I had no trouble at all. 
     Interviewer: Could you tell me a little about your (3) _________? 
     Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism. 
     Interviewer: Any post-graduate degrees? 
     Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4) _________. 
     Interviewer: How about your (5) _________? 
     Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily. 
Q1 : (please use conversation above) 
1. Yes, please 
2. Thank you 
3. With pleasure 
4. Sit down, please 
Q2 : (please use conversation above) 
1. What is the problems at your office 
2. Did you like the office you worked 
3. Was there any problems at the office 
4. Did you have any trouble finding us 
Q3 : (please use conversation above) 
1. hobbies 
2. private life 
3. previous experience 
4. educational  background 
Q4 : (please use conversation above) 
1. didn’t  finish 
2. dropped out in 1998 
3. earned a degree 
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4. took a break 
Q5 : (please use conversation above) 
1. previous job 
2. post education 
3. work experience 
4. other qualifications 
Q6 : Instruction: Fill in the blank. 
The Prime Minister will be leaving today to ____________the Asia-Europe Meeting. 
1. visit 
2. enter 
3. attend 
4. report 
Q7 : Instruction: Fill in the blank. 
There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain. 
1. risk 
2. threat 
3. danger 
4. warning 

Q8 : Instruction: Fill in the blank. 
Artists normally use only acoustic guitars to play acoustic ______ of songs. 

1. sounds 
2. versions 
3. patterns 
4. instruments 

Q9 : Instruction: Fill in the blank. 
If they can buy personal computers, they should also be able to ______ the software. 

1. plan 
2. advise 
3. afford 
4. arrange 

Q10 : Instruction: Choose the correct answer. 
Will you accept a credit card or do you prefer _______? 
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1. cash 
2. bank 
3. coins 
4. money 

Q11 : Instruction: Choose the correct answer. 
Thailand’s gross domestic product ________ to expand four to five percent this year. 

1. expects 
2. is expect 
3. expected 
4. is expected 

Q12 : Instruction: Choose the correct answer. 
Quality control is performed _______ every stage of our company’s production. 

1. at 
2. to 
3. with 
4. from 

Q13 : Instruction: Choose the correct answer. 
You can see all ___________ you need on the screen. 

1. information 
2. an information 
3. the information 
4. of information 

Q14 : Instruction: Choose the correct answer. 
As president of Homeland Estate Company, I would like to thank our business partners _____ 
contributed to our success. 

1. who 
2. which 
3. where 
4. whose 

Q15 : Instruction: Choose the correct answer. 
An Australian tourist died in Russia after _______ from swine flu. 

1. suffer 
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2. to suffer 
3. suffering 

4. was suffered 
 
ชุดที่ 2  
[Q1] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A:  _____________ 
   B:  It’s 520 baht. 
1. What price for this? 
2. How do you charge? 
3. How much does it cost? 
4. How can I pay for this? 
[Q2] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A: Do you think this suit is appropriate for the party? 
   B: _____________ 
1. I don’t appreciate it. 
2. Yes, I agree with you. 
3. It’s not what I ordered. 
4. Yes, it looks just perfect. 
[Q3] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A: When did he become a citizen of Thailand? 
   B: ____________ 
1. In 2007 
2. Next year 
3. Two years 
4. Twenty years old 
[Q4] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A:  I think we should find more data. 
   B:  I agree, ___________ who could help. 
1. do you mind 
2. you can do it or 
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3. but my primary concern is 
4. let me see if I understand you correctly 
[Q5] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer. 
   A: How was Krabi? 
   B: ___________ 
1. It’s a wonderful place. 
2. I wish I could go there. 
3. It’s quite far from Bangkok. 
4. It’s in the southern part of Thailand. 
[Q6] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    He takes an English course in order to study abroad. 
1. at home 
2. in other schools 
3. in different areas 
4. in a foreign country 
[Q7] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    Exercise is a(n) simple and healthy way to lose weight. 
1. fun 
2. easy 
3. tired 
4. short 
[Q8] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    John has already fixed the car. 
1. placed 
2. moved 
3. washed 
4. repaired 
[Q9] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    Robert has been a bank manager for three years. 
1. staff 
2. boss 
3. officer 
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4. worker 
[Q10] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word. 
    People had to queue up outside the hall to buy concert tickets. 
1. pick up 
2. sit down 
3. wait in line 
4. make phone calls 
[Q11] Instruction: Fill in the blank. 
    There are many large cities ______ Asia. 
1. in 
2. at 
3. on 
4. out 
[Q12] Instruction: Fill in the blank. 
    No one knows ______ he will come. 
1. who 
2. when 
3. which 
4. where 
[Q13] Instruction: Fill in the blank. 
    What a _________ girl she is! 
1. beauty 
2. beautiful 
3. beautifully 
4. more beautiful 
[Q14] Instruction: Fill in the blank. 
    I can’t remember any summer that was _____ than this. 
1. hot 
2. hotter 
3. hottest 
4. more hot 
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Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. 

(Q16 – Q20) 
           Silverstone & Sons Co., Ltd. 
          25/123 Sukhumvit 24 

Wattana, Bangkok 10110 
   Dear Sir, 
    We saw from your advertisement in the Bangkok Post of 4 May, 20XX that you are an agent for 
printers. 
    We would like to buy 8 printers for our new office in Phuket.  We would therefore like to have a 
catalogue and a price-list of your whole range of products.  Moreover, we would like to know your terms 
of payment, including what kind of discount is available on the 8 printers we would like to order.  Please 
send all details to me at the above address. 
    We would greatly appreciate your prompt reply, as we need the printers urgently. 
    Yours faithfully, 
   Teddy Sinberg 
   Manager 
[Q16] : Use information from the letter above. 
    What product does the writer want to buy? 

1. Printers 
2. Copiers 
3. Office supplies 
4. Printing paper 

[Q17] : Use information from the letter above. 
    How does the writer know about the goods? 

1. Calling the company 
2. Asking his friend 
3. Reading a newspaper 
4. Receiving a brochure 

[Q18] : Use information from the letter above. 
    Where does the writer prefer the company to send him the information about the product? 
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1. Teddy Sinberg 
2. The Bangkok Post 
3. New office in Phuket 
4. Silverstone & Sons 

[Q19] : Use information from the letter above. 
    The phrase "terms of payment" refers to how to ________. 

1. get the goods 
2. arrange the bill 
3. pay for the goods 
4. order the goods 

[Q20] : Use information from the letter above. 
    The writer requests the company to send him all the details ________. 

1. when the office opens 
2. as soon as possible 
3. from time to time 
4. at its convenience 

Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. (Q21 – Q25) 
    The UK has a higher percentage of its population in prison than any other EC country.  One 
consequence of this is overcrowding in Britain’s prisons, and there is great concern over 
conditions.  Many of Britain’s prisons were built over a hundred years ago.  Prison cells which were 
designed for only one inmate each are often shared by three or four.  There is a lack of washing and toilet 
facilities.  Even prisons built in the 1960s have not improved the situation.  Prisoners still have to “slop 
out”—empty their toilet pots—in the morning. 
    The government is now planning to build new prisons.  Privatised prisons—prisons which are not run 
by the government, but by companies—will provide more prison space.  However, many people are 
against the idea of running prisons as businesses. 
[Q21] : Use information from the letter above. 
    The most suitable title for this passage is ________. 

1. Prisons in UK 
2. Going to Prison 
3. Privatised Prisons 
4. Comparison of Prisons in UK and EC countries 
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[Q22] : Use information from the letter above. 
    The pronoun "its" in the first line refers to ________. 

1. UK 
2. prison 
3. percentage 
4. EC countries 

[Q23] : Use information from the letter above. 
    The word "overcrowding" in line 2 means ________. 

1. too much space 
2. too many people 
3. too many officials 
4. overpopulation in general 

[Q24] : Use information from the letter above.www.iqepi.com 
    Britain prisons are likely to be ________. 

1. improved since the 1960s 
2. equipped with good facilities 
3. built more than a century ago 
4. suitable for more than one person 

[Q25] : Use information from the letter above. 
    The tone of the passage is ________. 

1. sad 
2. positive 
3. criticizing 
4. aggressive 
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