
บทที่ 1 เสียงในภาษาไทย      

     ความหมายและประเภทของภาษา   
    เสียงในภาษาไทย    
  - เสียงสระ      
  - เสียงพยัญชนะ
  - เสียงวรรณยุกต์
   ครุ-ลหุ

   ค�าเป็น-ค�าตาย

บทที่ 2 พยางค์และค�า
     ความหมายและความแตกต่างระหว่างพยางค์กับค�า
   โครงสร้างพยางค์
   พยางค์ปิด-พยางค์เปิด
   ค�าพ้อง
  - ค�าพ้องรูป
  - ค�าพ้องเสียง
  - ค�าพ้องรูป-พ้องเสียง

  - ค�าพ้องความหมาย

บทที่ 3 ชนิดของค�า
   ค�านาม
   ค�าสรรพนาม
    ค�ากริยา
   ค�าวิเศษณ์
   ค�าบุพบท
   ค�าสันธาน

   ค�าอุทาน
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บทที่ 4 วลีและประโยค
   วลีหรือกลุ่มค�ำ
    ประโยค
  - โครงสร้ำงประโยค
  - ลักษณะของประโยค
  - ชนิดของประโยคแบ่งตำมโครงสร้ำง
  - เจตนำของประโยค
  - ประโยคก�ำกวม
  - ประโยคส�ำนวนต่ำงประเทศ

บทที่ 5 กำรสร้ำงค�ำในภำษำไทย
   ค�ำมูล
   ค�ำประสม
   ค�ำซ้อน
   ค�ำซ�้ำ

บทที่ 6 ค�ำไทยแท้และค�ำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย
   ค�ำไทยแท้
   ค�ำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย
  - ภำษำบำลี-สันสกฤต
  - ภำษำเขมร
  - ภำษำอังกฤษ

  - ค�ำภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ ในภำษำไทย

บทที่ 7 กำรสมำส
   กำรสมำสที่ไม่มีกำรกลมกลืนเสียง
   กำรสมำสที่มีกำรกลมกลืนเสียง
  - สระสนธิ

  - พยัญชนะสนธิ

  - นฤคหิตสนธิ

45
48
48
49
50
51
51

52

54
55
55
56

58
59
59
62
63

64

66
67
67
69
69

Lecture ����������� �.���.indd   5 2/27/20   11:25 AM



บทที่ 8 ภาษาพูด ภาษาเขียน และระดับภาษา
   ภาษาพูด
   ภาษาเขียน
   ระดับภาษา

บทที่ 9 ราชาศัพท์
   ราชาศัพท์
  - ราชาศัพท์ที่ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์
  - ราชาศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษุสามเณร
   ค�าสุภาพ

บทที่ 10 ส�านวน สุภาษิต ค�าพังเพย
     ตัวอย่างส�านวนที่ควรรู้

บทที่ 11 ค�าคม ค�าขวัญ คติพจน์
    ค�าคม
    ค�าขวัญ
    คติพจน์

บทที่ 12 โวหารการเขียน
    บรรยายโวหาร
    พรรณนาโวหาร
    เทศนาโวหาร
    สาธกโวหาร

    อุปมาโวหาร

บทท่ี 13 การเขียนเรยีงความ การเขียนย่อความ การเขียนจดหมาย
    การเขียนเรียงความ

    การเขียนย่อความ

    การเขียนจดหมาย
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บทที่ 14 การประชุม
 ต�าแหน่งและหน้าที่ในที่ประชุม
 มารยาทการประชุม
	 ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับกำรประชุม

บทที่	15	กำรใช้พจนำนุกรม
	 พจนำนุกรม
	 กำรใช้พจนำนุกรม

บทที่	16	ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
	 ข้อเท็จจริง
	 ข้อคิดเห็น

  - ทรรศนะ

บทที่	17	วรรณคดี
	 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

  - ประเภทของวรรณคดี

  - คุณค่ำของวรรณคดี

  - ควำมเชื่อต่ำงๆ	ที่พบในวรรณคดีไทย
	 วรรณศิลป์
	 	 -	กำรเล่นเสียง
	 	 -	กำรเล่นค�ำ
	 	 -	โวหำรภำพพจน์
	 	 -	รสวรรณคดี

บทที่	18	ลักษณะค�ำประพันธ์
 กลอน
	 	 -	ลักษณะโดยทั่วไปของกลอน

	 	 -	แผนผังกลอนแปด
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	 กาพย์
	 	 -	ลักษณะโดยทั่วไปของกาพย์
	 	 -	แผนผังกาพย์ยานี	11
	 	 -	แผนผังกาพย์ฉบัง	16
	 	 -	แผนผังกาพย์สุรางคนางค์	28	
	 	 -	กาพย์ห่อโคลง	
	 โคลง
	 	 -	แผนผังโคลงสี่สุภาพ
	 ร่าย

	 	 -	แผนผังร่ายสุภาพ

ประวัตินกัเขียน

143
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149
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 ความหมายและประเภทของภาษา
 เสียงในภาษาไทย

  เสียงสระ
  เสียงพยัญชนะ
  เสียงวรรณยุกต์

 ครุ-ลหุ
 ค�าเป็น-ค�าตาย

เสียงในภาษาไทย
บทที่ 1
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เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษาไทย ประกอบด้วย เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์

เสียงสระ  

เสียงสระ หรือเสียงแท้ 

เสียงแท้ เพราะเปล่งจากล�าคอ ไม่ถูกสกัดกั้น

เสยีงสระในภาษาไทยมี 21 เสยีง โดยแบ่งเป็นสระเดีย่ว 18 เสยีง และสระประสม 3 เสยีง

1. สระเดี่ยว 18 เสียง แบ่งได้ดังนี้

ความหมายและประเภทของภาษา

- ภาษา เป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์ เกิดขึ้นและพัฒนาไปพร้อมกับมนุษย์

- ภาษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. วัจนภาษา ภาษาที่พูดโดยใช้เสียง หรือภาษาเขียนที่ใช้ตัวอักษรแทนค�าพูด

2. อวัจนภาษา กริยา ท่าทาง สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการสื่อสารแทนการพูด 

              หรือการเขียน

- ภาษาประกอบขึ้นจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่

  เสียง  พยางค์  ค�า  กลุ่มค�า  ประโยค

เสียงสั้น 9 เสียง อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ

เสียงยาว 9 เสียง อา อี อือ อู เอ แอ โอ ออ เออ
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2. สระประสม 3 เสียง ได้แก่ เอีย เอือ อัว

  สระประสมเกิดจากการประสมกันของสระเดี่ยว 2 เสียง ดังตาราง

นักภาษาศาสตร์ไม่นับ เอียะ เอือะ อัวะ เป็นสระประสม 

เนื่องจากสามารถใช้สระประสมเสียงยาวแทนได้

สระเกิน 8 เสียง ได้แก่ อ�า ไอ ใอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ 

ไม่นับเป็นเสียงสระ เพราะมีเสียงซ�้ากับสระเดี่ยวและมี

เสียงพยัญชนะแทรกอยู่ จึงถือว่าเป็นพยางค์โดยสมบูรณ์

สระประสม ท่องไว้ว่า “เมีย เบื่อ ผัว”

อะ + /ม/ อ�า

อะ + /ย/ ไอ

อะ + /ย/ ใอ

อะ + /ว/ เอา

/ร/ + อึ ฤ

/ร/ + อือ ฤๅ

/ล/ + อึ ฦ

/ล/ + อือ ฦๅ

อี + อา เอีย

อือ + อา เอือ

อู + อา อัว
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รูปสระในภาษาไทย 21 รูป

รูปสระ ชื่อเรียก

-ะ วิสรรชนีย์

-า ลากข้าง

-ิ พินทุ์อิ

-' ฝนทอง

-" ฟันหนู

-ํ นฤคหิต, หยาดน�้าค้าง

-ุ ตีนเหยียด

-ู ตีนคู้

เ- ไม้หน้า

-ั ไม้หันอากาศ, ไม้ผัด

-็ ไม้ไต่คู้

รูปสระ ชื่อเรียก

โ- ไม้โอ

ใ- ไม้ม้วน

ไ- ไม้มลาย

ฤ ตัวรึ

ฤๅ ตัวรือ

ฦ ตัวลึ

ฦๅ ตัวลือ

อ ตัวออ

ย ตัวยอ

ว ตัววอ

ตัวอย่างการประกอบรูปสระ

 สระ เ-ือ ประกอบด้วยรูปสระ 4 รูป ดังนี้ ไม้หน้า + พินทุ์อิ + ฟันหนู + ตัวออ

 สระ แ– ประกอบด้วยรูปสระ 2 รูป ดังนี้ ไม้หน้า + ไม้หน้า

สระลดรูป คือ รูปสระหายไป เช่น คน รูปสระ โ-ะ หายไป

สระเปลี่ยนรูป คือ รูปสระเปลี่ยน เช่น ฝัน รูปสระ –ะ เปลี่ยนเป็น -ั
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เสียงพยัญชนะ

เสียงพยัญชนะ หรือเสียงแปร

พยัญชนะไทย มี 44 รูป 21 เสียง เสียงน้อยกว่ารูปเพราะบางรูปเสียงซ�้ากัน ดังตาราง

เสียง รูป

/ก/ ก

/ค/ ข ฃ ค ฅ ฆ

/ง/ ง

/จ/ จ

/ช/ ฉ ช ฌ

/ซ/ ซ ศ ษ ส

/ย/ ญ ย

/ด/ ฎ ด

/ต/ ฏ ต

/ท/ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ

/น/ ณ น

/บ/ บ

/ป/ ป

/พ/ ผ พ ภ

เสียง รูป

/ฟ/ ฝ ฟ

/ม/ ม

/ร/ ร

/ล/ ล ฬ

/ว/ ว

/ฮ/ ห ฮ

/อ/ อ

เปล่งออกมาแล้วกระทบกับอวัยวะในช่องปากจึงแปรเป็นเสียงต่างๆ
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เสยีงพยัญชนะในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พยัญชนะต้น และพยัญชนะท้าย

1. พยัญชนะต้น สามารถแบ่งได้อีก 2 ประเภท ดังนี้
1.1 พยัญชนะต้นเดี่ยว คือ พยัญชนะต้นที่ออกเสียงเดียว ได้แก่

1) อักษรตัวเดียว : รูปตัวเดียว ออกเสียงเดียว เช่น

   “พ่อ”  ออกเสียง  /พ/

   “แม่”  ออกเสียง  /ม/ 

   “บ้าน” ออกเสียง  /บ/

2) อักษรน�า : รูปสองตัว ออกเสียงเดียว เช่น

  “หมา”  รูป  หม  ออกเสียง  /ม/

  “อย่า”  รูป  อย  ออกเสียง  /ย/

  “หวาน” รูป  หว  ออกเสียง  /ว/

3) อักษรควบไม่แท้ : รูปสองตัว ออกเสียงเดียว

- ไม่ออกเสียง /ร/ เช่น

  “จริง”  รูป  จร  ออกเสียง  /จ/

   “สร้อย” รูป  สร  ออกเสียง  /ซ/

- ออกเสียงเป็นอย่างอื่น เช่น

   “ทราย”  รูป  ทร  ออกเสียง  /ซ/

   “ทรุด”  รูป  ทร  ออกเสียง  /ซ/

1.2 พยัญชนะต้นคู่ (หรือพยัญชนะกล�้า) คือ พยัญชนะต้นท่ีออกเสียงพยัญชนะ  

        2 เสียงพร้อมกัน

- อักษรควบแท้ : รูป 2 ตัว ออกเสียง 2 เสียงพร้อมกัน ถ้าออกไม่พร้อมกัน 

      ไม่ใช่ควบแท้

อักษรควบแท้ในภาษาไทย มี 11 เสียง ดังนี้

  /ตร/ เช่น ตรวจ ตรัง

  /พร/ เช่น เพราะ พราว

  /พล/ เช่น พลอย พลาด 

  /ปร/ เช่น ปราบ ปรับ

  /ปล/ เช่น เปลี่ยน ปลาย 

  /กร/ เช่น กราบ กรวด

  /กล/ เช่น กลับ เกลี้ยง

  /กว/ เช่น กวาง ไกว 
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เช่น กวี อ่านว่า กะ-วี   นกปรอด อ่านว่า นก-ปะ-หรอด

	 พละ	อ่านว่า	พะ-ละ	 	 ควร	อ่านว่า	ควน

2. พยัญชนะท้าย หรือเสียงตัวสะกดในภาษาไทย มีดังนี้
 2.1 พยัญชนะท้ายหน่วยเสียง /ก/ เช่น

ปาก  เลข  นาค  เมฆ  จักร  สมคัร

 2.2 พยัญชนะท้ายหน่วยเสียง /บ/ เช่น

แบบ  กราฟ  รูป  ภาพ  โลภ

 2.3 พยัญชนะท้ายหน่วยเสียง /ด/ เช่น

เปด็  เสร็จ  บวช		ก๊าซ  กฎ  ปรากฏ  อฐิ		ครฑุ  จิต

บตัร  ญาต ิ เหต ุ อฒัจันทร์		รถ  ประเภท  โกรธ  เพศ  โทษ  โอกาส

 2.4 พยัญชนะท้ายหน่วยเสียง /น/ เช่น

บ้าน  เชญิ		คณุ  เณร  กาล  วาฬ 

 2.5 พยัญชนะท้ายหน่วยเสียง /ม/ เช่น

ตาม  กรรม  ด�า  ร�า (สระอ�า เป็นสระเกิน มีเสียง /ม/ แทรกอยู่)

 2.6 พยัญชนะท้ายหน่วยเสียง /ย/ เช่น

กาย  นสิยั  ใจ  ไส้ (สระใอ และสระไอ เป็นสระเกนิ มีเสยีง /ย/ แทรกอยู่)

 2.7 พยัญชนะท้ายหน่วยเสียง /ว/ เช่น

สาว  แก้ว  เรา  เต่า  (สระเอา เป็นสระเกิน มีเสียง /ว/ แทรกอยู่)

 2.8 พยัญชนะท้ายหน่วยเสียง /ง/ เช่น

ธง  สร้าง

ระวัง บางค�าหน้าตาเหมือนควบแท้	 แต่ไม่ใช่	 เพราะพยัญชนะไม่ได้

ออกเสียงพร้อมกัน

	 	 /คร/	เช่น	ครู	ครับ

	 	 /คล/	เช่น	คลอด	คล�า

	 	 /คว/	เช่น	ควาย	ขวาน	

รูปพยัญชนะที่ไม่สามารถเป็นตัวสะกดได้มี	 6	 รูป	 คือ	

ฉ ฌ ผ ฝ ห อ และ ฮ

อย่าลืม!	/คว/	/ขว/	คือเสียงเดียวกัน
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เสียงพยัญชนะในภาษาไทย

พยัญชนะต้น

พยัญชนะท้าย
พยัญชนะต้นเดี่ยว

พยัญชนะต้นคู่

หรือพยัญชนะกล�้า

1. อักษรตัวเดียว

2. อักษรน�า

3. อักษรควบไม่แท้

1. อักษรควบแท้

  /ตร/

  /พร/ /พล/  

  /ปร/ /ปล/  

  /กร/ /กล/ /กว/  

  /คร/ /คล/ /คว/  

1. /ก/ 

2. /บ/ 

3. /ด/

4. /น/

5. /ม/

6. /ย/ 

7. /ว/ 

8. /ง/

เสยีงวรรณยุกต์

เสียงวรรณยุกต์ หรือเสียงดนตรี มีระดับเสียงที่สูง-ต�่ำเหมือนเสียงดนตรี

ค�ำท่ีมีกำรใช้พยัญชนะและสระเดยีวกนั เม่ือวรรณยุกต์เปล่ียนกท็�ำให้ควำมหมำยของค�ำนัน้เปล่ียน 

วรรณยุกต์ในภำษำไทยปรำกฏ 5 เสียง 4 รูป ดังนี้

เสียงวรรณยุกต์ รูปวรรณยุกต์

สำมัญ ไม่ปรำกฏรูป

เอก
่

โท
้

ตรี
๊

จัตวา
๋
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การผันเสียงวรรณยุกต์
การผันเสียงวรรณยุกต์จะต้องผันกับรูปพยัญชนะ จึงต้องใช้ความรู้เรื่องไตรยางศ์และ

ค�าเป็น-ค�าตาย

ไตรยางศ์ หรืออักษรสามหมู่

อักษรกลาง

ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

ไก่ (ก) จกิ (จ) เดก็ (ฎ) ตาย (ฏ) เดก็ (ด) ตาย (ต) 

บน (บ) ปาก (ป) โอ่ง (อ)

อักษรสูง

ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ศ ษ ส ห ฉ

ผี (ผ) ฝาก (ฝ) ถุง (ฐ ถ) ข้าว (ข ฃ) สาร (ศ ษ ส) 

ให้ (ห) ฉัน (ฉ)

อักษรต�่า

อักษรต�่าคู่

พ ภ ค ฅ ฆ ฟ ฑ ฒ ท ธ ซ ช ฌ ฮ

พ่อ (พ ภ) ค้า (ค ฅ ฆ) ฟัน (ฟ) ทอง (ฑ ฒ ท ธ) 

ซื้อ (ซ) ช้าง (ช ฌ) ฮ่อ (ฮ)

อักษรต�่าเดี่ยว

ง ญ น ย ณ ร ว ม ฬ ล

งู (ง) ใหญ่ (ญ) นอน (น) อยู่ (ย) ณ (ณ) ริม (ร) 

วัด (ว) โม (ม) ฬี (ฬ) โลก (ล)
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