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à¹×éÍËÒÊÒÃÐ·ÕèÍÍ¡¢ŒÍÊÍº ÀÒÉÒä·ÂâÍà¹çµ ¤Ðá¹¹ ÀÒÉÒä·ÂÇÔªÒÊÒÁÑÞ ¤Ðá¹¹

 1. ÊÒÃÐ¡ÒÃÍ‹Ò¹ 20 ¢ŒÍ 40 20 ¢ŒÍ 40
 2. ÊÒÃÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ 22 ¢ŒÍ 22 9 ¢ŒÍ 18
 3. ÊÒÃÐ¡ÒÃ¿˜§ ¡ÒÃ´Ù ¡ÒÃ¾Ù´ 4 ¢ŒÍ 4 3 ¢ŒÍ 6
 4. ËÅÑ¡¡ÒÃãªŒÀÒÉÒä·Â 19 ¢ŒÍ 19 18 ¢ŒÍ 36
 5. ÇÃÃ³¤´ÕáÅÐÇÃÃ³¡ÃÃÁ 15 ¢ŒÍ 15 - -

¤Ðá¹¹ÃÇÁ 100 ¤Ðá¹¹ÃÇÁ 100

 ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â¶×Íà»š¹Ë¹Öè§ã¹ÇÔªÒ·ÕèµŒÍ§ãªŒã¹¡ÒÃÊÍº
à¢ŒÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡ÒÃÊÍºÇÔªÒÊÒÁÑÞ ËÃ×Í¡ÒÃÊÍº
âÍà¹çµ·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹¨ÐµŒÍ§ÊÍº ¤íÒ¶ÒÁ·Õè¾ºº‹ÍÂÁÒ¡
¡ç¤×Í¹Ñ¡àÃÕÂ¹äÁ‹ÃÙŒ¨ÐÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÂ‹Ò§äÃà¾×èÍãËŒ·íÒ¢ŒÍÊÍºä´Œ
ËÃ×Í·íÒä´ ŒÍÂ ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾áÅÐä´ Œ¤Ðá¹¹ ṌµÒÁ·Õè
¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§¡ÒÃ

บทนำ   

 1. ÊÒÃÐ¡ÒÃÍ‹Ò¹
 2. ÊÒÃÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹
 3. ÊÒÃÐ¡ÒÃ¿˜§ ¡ÒÃ´Ù ¡ÒÃ¾Ù´
 4. ËÅÑ¡¡ÒÃãªŒÀÒÉÒä·Â
 5. ÇÃÃ³¤´ÕáÅÐÇÃÃ³¡ÃÃÁ

20 ¢ŒÍ20 ¢ŒÍ

àÍÒÅ‹Ð ¤ÃÙ¹íÒÊ¶ÔµÔ¡ÒÃÍÍ¡¢ŒÍÊÍºÁÒ
à»š¹µÑÇ¹íÒ¡ÒÃÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í§àÃÒä´Œ áµ‹¶ŒÒ
¹Ñè§´Ùáµ‹µÒÃÒ§áµ‹äÁ‹Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¤Ðá¹¹¡ç
¤§¨ÐäÁ‹´ÕÍÂ‹Ò§á¹‹¹Í¹¹Ð¤ÃÑº ¤ÃÙÇ‹ÒàÃÒÁÒ
àÃÔèÁµÐÅØÂáµ‹ÅÐËÑÇ¢ŒÍ·ÕèÍÍ¡¢ŒÍÊÍº¡Ñ¹àÅÂ
´Õ¡Ç‹Ò

¹Ñ¡àÃÕÂ¹
µŒÍ§ÃÙŒ¡‹Í¹

¹Ð¤ÃÑº

Ç‹Ò¢ŒÍÊÍº
ÇÔªÒÀÒÉÒ

ä·Â

áº‹§ÍÍ¡
à»š¹ 5 ¡Å

Ø‹ÁÊÒÃÐ

ä´Œá¡‹

áÅÐËÒ¡ã¤ÃÇÒ§á¼¹·íÒ¤Ðá¹¹âÍà¹çµãËŒ´Õ
áººãËŒä´Œ 80 ¤Ðá¹¹ ËÃ×Í·ÐÅØ 90 ä»àÅÂ¹Ñé¹ 
ÊÒÃÐ¡ÒÃÍ‹Ò¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§äÁ‹¾ÅÒ´¹Ð¤ÃÑº
à¾ÃÒÐÇ‹ÒÍÍ¡ÁÒ·´ÊÍº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 20 ¢ŒÍ áµ‹ãËŒ
¤Ðá¹¹¢ŒÍÅÐ 2 ¤Ðá¹¹ ÃÇÁáÅŒÇ 40 ¤Ðá¹¹
¹Ñºà»š¹ 40 à»ÍÃ�à«ç¹µ�àÅÂ·Õà´ÕÂÇ

ÍÂ‹ÒÅ×ÁÇ‹Ò¡‹Í¹Å§Á×Í·íÒ¢ŒÍÊÍº àÃÒ¤ÇÃ¨ÐÁÕ
¾×é¹°Ò¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹æ ãËŒ´Õã¹ÃÐ´ÑºË¹Öè§¡‹Í¹
ËÒ¡Å§Á×Í·íÒ¢ŒÍÊÍºâ´Â·ÕèàÃÒÂÑ§äÁ‹¤‹ÍÂ
ÃÙŒàÃ×èÍ§ËÃ×Í¤Í¹à«ç»µ�¢Í§àÃ×èÍ§¹Ñé¹æ

àÃÒ¡ç¤§·íÒäÁ‹ä´Œ áÅÐÁÑ¹¡ç¨ÐºÑè¹·Í¹¡íÒÅÑ§ã¨
¢Í§µÑÇàÃÒàÍ§¹ÐÇ‹ÒÁÑéÂ

ÊÙŒ...Ê
ÙŒ...ÍÂ

‹ÒÂÍÁá
¾Œ...

¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐÊÑ§à¡µä´ŒÇ‹ÒÊÒÃÐÇÃÃ³
¤´Õ

áÅÐÇÃÃ³¡ÃÃÁ ¨ÐÍÍ¡¢ŒÍÊÍºà©¾ÒÐ

¡ÒÃÊÍºâÍà¹çµà·‹Ò¹Ñé¹ ¨íÒ¹Ç¹ 
15 ¢ŒÍ

Ê‹Ç¹¡ÒÃÊÍºÇÔªÒÊÒÁÑÞ¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ã¹Ê‹Ç¹¹Õé  

ÍÂ‹ÒÅ×ÁÇ‹Ò¡‹Í¹Å§Á×Í·íÒ¢ŒÍÊÍº àÃÒ¤ÇÃ¨ÐÁÕ
¾×é¹°Ò¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹æ ãËŒ´Õã¹ÃÐ´ÑºË¹Öè§¡‹Í¹
ËÒ¡Å§Á×Í·íÒ¢ŒÍÊÍºâ´Â·ÕèàÃÒÂÑ§äÁ‹¤‹ÍÂ
ÃÙŒàÃ×èÍ§ËÃ×Í¤Í¹à«ç»µ�¢Í§àÃ×èÍ§¹Ñé¹æ

àÃÒ¡ç¤§·íÒäÁ‹ä´Œ áÅÐÁÑ¹¡ç¨ÐºÑè¹·Í¹¡íÒÅÑ§ã¨
¢Í§µÑÇàÃÒàÍ§¹ÐÇ‹ÒÁÑéÂ

บ
ท

น
ำ 
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บทที่ 1  
ขอควรสังเกตบางประการของภาษาไทย

àÃ×èÍ§¹Õé¡Å‹ÒÇä´ŒÇ‹Òà»š¹¾×é¹°Ò¹¢Í§ÀÒÉÒä·ÂàÅÂ¹Ð
à¾ÃÒÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡¡‹Í¹Ç‹ÒÀÒÉÒ¤×ÍÍÐäÃ? ÁÕ¸ÃÃÁªÒµÔà»š¹ÂÑ§ä§? 

ÃÇÁä»¶Ö§ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»ã¹·Ò§ã´ä´ŒºŒÒ§?
àÃÒÅÍ§ÁÒ·Ç¹¡Ñ¹·ÕÅÐàÃ×èÍ§àÅÂ¹Ð¤ÃÑº

»ÃÐà´ç¹¹
ÕéÍÍ¡º‹ÍÂÁ

Ò¡

ã¹¢ŒÍÊÍº
âÍà¹çµ

¤ÇÃà¡çº¤
Ðá¹¹àµçÁ

¹Ð¤ÃÑº

ÀÒÉÒ ¤×Í ¶ŒÍÂ¤Ó ·ÕèãªŒ¾Ù´ËÃ×Íà¢ÕÂ¹à¾×èÍÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ª¹¡ÅØ‹Áã´¡ÅØ‹ÁË¹Öè§ àª‹¹ ÀÒÉÒä·Â 
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ áº‹§ÍÍ¡à»š¹ÊÍ§»ÃÐàÀ· ä´Œá¡‹

1  ÇÑ¨¹ÀÒÉÒ ¤×Í ÀÒÉÒ·ÕèãªŒ¶ŒÍÂ¤Ó ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ä´Œá¡‹ ÀÒÉÒ¾Ù´áÅÐÀÒÉÒà¢ÕÂ¹
2  ÍÇÑ¨¹ÀÒÉÒ ¤×Í ÀÒÉÒ·ÕèäÁ‹ãªŒ¶ŒÍÂ¤Ó ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ä´Œá¡‹ ÀÒÉÒ·‹Ò·Ò§ ÀÒÉÒË¹ŒÒµÒ ÀÒÉÒ

Á×Í ÀÒÉÒÊÑÞÅÑ¡É³�µ‹Ò§æ «Öè§àÃÒÊÒÁÒÃ¶áº‹§»ÃÐàÀ·¢Í§ÍÇÑ¨¹ÀÒÉÒä´ŒËÅÒÂ»ÃÐàÀ·´Ñ§¹Õé
 2.1 ¨Ñ¡ÉØÀÒÉÒ áÊ´§ÍÍ¡¼‹Ò¹´Ç§µÒã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
 2.2 ÍÒ¡ÒÃÀÒÉÒ áÊ´§ÍÍ¡¼‹Ò¹¡ÔÃÔÂÒ·‹Ò·Ò§µ‹Ò§æ
 2.3 ÊÑÁ¼ÑÊÀÒÉÒ áÊ´§ÍÍ¡¼‹Ò¹¡ÒÃ¨ÑºµŒÍ§ ÊÑÁ¼ÑÊ
 2.4 ÇÑµ¶ØÀÒÉÒ áÊ´§ÍÍ¡¼‹Ò¹ÊÔè§¢Í§ à¤Ã×èÍ§áµ‹§¡ÒÂµ‹Ò§æ
 2.5 »ÃÔÀÒÉÒ áÊ´§ÍÍ¡¼‹Ò¹¹éÓ àÊÕÂ§ àª‹¹ ¡ÃÐ«Ôº µÐâ¡¹ à»š¹µŒ¹
  2.6 ¡ÒÅÀÒÉÒ áÊ´§ÍÍ¡¼‹Ò¹¸ÃÃÁªÒµÔ·Õèà»š¹µÑÇº‹§àÇÅÒ àª‹¹ áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�  ́ Ç§´ÒÇ à»š¹µŒ¹
 2.7 à·ÈÀÒÉÒ áÊ´§ÍÍ¡¼‹Ò¹Ê¶Ò¹·ÕèËÃ×ÍÃÐÂÐã¡ÅŒä¡Åã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ àª‹¹ ÃÐÂÐË‹Ò§àÇÅÒ¹Ñè§

 Ê¹·¹Ò¡ÑºÀÔ¡ÉØ à»š¹µŒ¹

ขอความนี้มีอวัจนภาษาประเภทใดอยูบาง?

“หญิงสาวในชุดสีดำ นั่งคุดคูอยาง

หมดอาลัยอยูรมิหาดทราย เธอรองไหจน

ตัวสั่น ดวงอาทิตยกำ ลังจะลาโลกไป เหมือน

ชีวิตของเธอที่จะมีแตความมืดมิด”

ลองวิเคราะหขอความนี้กันดูนะครับ

บ
ท

ท
ี่ 1
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»ÃÐà´ç¹¹
ÕéÍÍ¡º‹ÍÂÁ

Ò¡

ã¹¢ŒÍÊÍº
âÍà¹çµ

¤ÇÃà¡çº¤
Ðá¹¹àµçÁ

¹Ð¤ÃÑº

คำ ตอบก็คือ

1. วัตถุภาษา (ชุดสีดำ ) เปนการแสดงออกผานสิ่งของ เสื้อผา เครื่องประดับ

2. อาการภาษา (นั่งคุดคู) เปนการแสดงออกดวยกิริยาทาทาง

    ในขอความนี้คือแสดงออกผานทานั่ง

3. กาลภาษา (ความมืดมิด) เปนการแสดงออกดวยขอความ

    ที่บงถึงเวลา แสงอาทิตย เปนตน

1   ตามธรรมชาติของภาษา ขอใดไม ใชลักษณะทั่วไปของภาษา

 1. ครูประจำ ชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเขาแถวที่สนาม

 2. คำ วา “บัตรเติมเงิน” เปนคำ ประสมที่ ใช ในภาษาไทยไมนานนัก

 3. คุณวิมลเลาวาลูกสาวอายุ 2 ขวบพูดเกงข้ึน ใชประโยคไดยาวกวาเม่ือกอนมาก

 4. เด็กชายทองไมสามารถออกเสียงคำ ภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดได 

  เพราะเสียงสะกดนี้ ไมมี ในภาษาไทย

àÍÒÅ‹Ð äÁ‹ÃÍªŒÒ àÃÒÅÍ§ÁÒÅ§Á×Í·íÒá¹Ç¢ŒÍÊÍº¡Ñ¹àÅÂ¹Ð¤ÃÑº 
ÅÍ§´ÙªŒÒæ ·ÕÅÐ¢ŒÍ Í‹Ò¹â¨·Â�áÅÐ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÍÂ‹Ò§ÁÕÊµÔ

1  ÀÒÉÒãªŒàÊÕÂ§Ê×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ : ãªŒ¾Ù´à¾×èÍÊ×èÍ
¤ÇÒÁËÁÒÂ¡Ñ¹ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹¹Ñè¹àÍ§

2  ÀÒÉÒ¹Ñé¹»ÃÐ¡Íº¢Öé¹¨Ò¡Ë¹‹ÇÂàÅç¡à»š¹Ë¹‹ÇÂ·ÕèãËÞ‹¢Öé¹ :
ÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁÊ‹Ç¹¢ÂÒÂ¢Í§»ÃÐâÂ¤ ËÃ×ÍãªŒ¤íÒàª×èÍÁÊÑ¹¸Ò¹àª×èÍÁÊÍ§
»ÃÐâÂ¤ËÃ×ÍËÅÒÂæ »ÃÐâÂ¤ãËŒà»š¹»ÃÐâÂ¤à ṌÂÇ¡Ñ¹ (ÍÂ‹ÒÅ×Á
·º·Ç¹àÃ×èÍ§¤íÒàª×èÍÁ “ºØ¾º·” “ÊÑ¹¸Ò¹” ́ ŒÇÂ¹Ðà´ç¡æ)

¢ŒÍ¹ÕéäÁ‹ÂÒ¡àÅÂãª‹ÁÑéÂà´ç¡æ
¢ŒÍÊÍºà¹Œ¹¶ÒÁ·Õȩ̀ ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ÀÒÉÒ

¡çËÁÒÂ¶Ö§ÅÑ¡É³Ð·ÑèÇä»¢Í§ÀÒÉÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹µŒÍ§ÃÙŒÇ‹Ò

1

เฉลย

บ
ท

ท
ี่ 1 
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 เปนขอที่ไม ไดแสดงถึงลักษณะทั่วไป

ของภาษาเชนขออื่นๆ

2   ตามธรรมชาติของภาษา ขอใดไมใชลักษณะทั่วไปของภาษา

 1. คำ เกิดจากการนำ เสียงในภาษามาประกอบกันเขา

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขียนเรียงความสงเขาประกวด

 3. ประโยคนี้มี 2 ประโยครวมกันโดยใชคำ เชื่อมชวยเชื่อมความ

 4. ปจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ำ ไมไดเลย

3  ÀÒÉÒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ : ÁÕËÅÒÂ»˜¨¨ÑÂ·ÕèÊ‹§¼ÅãËŒÀÒÉÒà¡Ô´¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡ÒÅàÇÅÒËÃ×Í¡ÒÃ¾Ù´¨Ò¡Ñ¹ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹
¢Í§àÃÒ¹Ñè¹àÍ§ µÑÇÍÂ‹Ò§¹Ð¤ÃÑº ¤íÒÇ‹Ò “Ë×è¹” ã¹Í Ṍµà¤ŒÒ¨Ðá»ÅÇ‹Ò “ Ṍã¨
ËÃ×ÍÃ‹ÒàÃÔ§” ̈ ÐàËç¹¨Ò¡º·»ÃÐ¾Ñ¹¸� ã¹ÇÃÃ³¤ ṌàÃ×èÍ§¡Ò¾Â�àË‹àÃ×Í¢Í§
à¨ŒÒ¿‡Ò¡ØŒ§·ÕèÇ‹Ò

   “¡ÃÕ¸ÒËÁÙ‹¹ÒàÇÈ  ¨Ò¡¹¤àÃÈâ´ÂÊÒªÅ
àËÔÁË×è¹ª×è¹¡ÃÐÁÅ  ÂÅÁÑ¨©ÒÊÒÃ¾Ñ¹ÁÕ”
á»Å¤ÇÒÁä Œ́Ç‹Ò...àËÅ‹Ò·ËÒÃÅŒÇ¹ Ṍã¨·Õè¡íÒÅÑ§¨Ðä Œ́à¤Å×èÍ¹¾ÅÅ§ÊÙ‹

ÊÒÂ¹íéÒ à¾×èÍ¨Ðä Œ́ª×è¹ªÁ¡ÑºàËÅ‹Ò½Ù§»ÅÒ¹Ò¹Òª¹Ố  áµ‹àÁ×èÍ¡ÒÅä Œ́¼‹Ò¹ä» 
¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤íÒÇ‹Ò “Ë×è¹” ä´Œá»Ãà»ÅÕèÂ¹à»š¹¤ÇÒÁËÁÒÂã¹àÃ×èÍ§·Ò§
à¾È«Öè§äÁ‹¤‹ÍÂ¨Ð Ṍ¹Ñ¡ àÃÒ·Ø¡¤¹¤ÇÃª‹ÇÂ¡Ñ¹Í¹ØÃÑ¡É�áÅÐáÂ¡áÂÐãËŒ
¶Ù¡µŒÍ§¹Ð¤ÃÑº à¾×èÍ í̧ÒÃ§ÀÒÉÒä·ÂÍÑ¹§´§ÒÁ¢Í§àÃÒäÇŒãËŒÍÂÙ‹µÃÒº¹Ò¹
à·‹Ò¹Ò¹

2

¢ŒÍ¹ÕéËÅÑ¡¡ÒÃ·Ó ¢ŒÍÊÍº¹Õè¤Í¹à«ç»µ�à´ÕÂÇ¡Ñº¢ŒÍ 1àÅÂ¹Ð¤ÃÑº ·Ó ¶Ù¡¡Ñ¹ÁÑéÂ¹ŒÍáÍºÅØŒ¹á·¹à´ç¡æ ·Ø¡¤¹

4  ÀÒÉÒµ‹Ò§æ ÁÕÅÑ¡É³Ð·ÕèàËÁ×Í¹áÅÐáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ : ÅÑ¡É³Ð
·ÕèàËÁ×Í¹¡Ñ¹¡ç¤×Í·Ø¡ÀÒÉÒãªŒàÊÕÂ§à¾×èÍÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ áµ‹ã¹
ÅÑ¡É³Ð·Õèµ‹Ò§¡Ñ¹¹Ñé¹ÍÒ¨à»š¹ã¹àÃ×èÍ§¢Í§ÅÑ¡É³Ð·Ò§äÇÂÒ¡Ã³� 
àÊÕÂ§¾ÂÑÞª¹ÐºÒ§àÊÕÂ§·ÕèÀÒÉÒä·Â¹Ñé¹äÁ‹ÁÕ

 เปนขอที่ไม เปนขอที่ไม ไไ เปนขอที่ไม ไ เปนขอที่ไม เปนขอที่ไม ไ เปนขอที่ไม ดแสดงถึงลักษณะทั่วไปดแสดงถึงลักษณะทั่วไป

คำ ตอบคือ

ขอที่ 1

คำ ตอบคือ

ขอที่ 1

บ
ท

ท
ี่ 1

 
บ

ท
ท

ี่ 1
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3   ขอใดเปนการใชภาษาที่แสดงใหเห็น

 การเปลี่ยนแปลงของสังคม

 1. อาหารจานใหญ 2. อาหารจานดวน

 3. อาหารจานพิเศษ 4. อาหารจานเด็ด

ขอ 1 คำ เกิดจากการนำ เสียงมาประกอบกันเขา แสดงวา

เกิดจากการนำ เสียงหลายๆ เสียง มารวมกัน ไมวาจะเปน

เสียงพยัญชนะ (พยัญชนะตน พยัญชนะทาย) เสียงสระ 

เสียงวรรณยุกต มารวมกันเปนคำ ที่ ใหญขึ้น

ขอ 3 ประโยคสองประโยคขึ้นไปสามารถใช

คำ เชื่อมประโยค (คำ สันธาน) เพื่อทำ ใหประโยค

ยาวขึ้นไปไดเรื่อยๆ ซึ่งสามารถเชื่อมใจความ

คลอยตามกัน ขัดแยงกัน เปนเหตุเปนผลกัน 

และใจความใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

µÍº¶Ù¡¡Ñ¹ÁÑéÂ¤ÃÑº

ในขอความนี้ ไม ไดแสดงถึงลักษณะทั่วไปของภาษา

ลองมาพิจารณาที่แตละตัวเลือกกันนะครับ

ขอ 4 มีการใช “เสียง”

เพื่อสื่อความหมายออกมา

นั่นเอง (เสียงพูดของ

คนไทย)

·Ó äÁ¤Ó Ç‹Ò “ÍÒËÒÃ¨Ò¹´‹Ç¹”
¨Ö§áÊ´§¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

¢Í§ÀÒÉÒÃÙŒÁÑéÂ¤ÃÑº

3

คำ ตอบคือ

ขอที่ 2 

นั่นเอง

คำ ตอบคือ

ขอที่ 2 

นั่นเอง

ทุกคนคงเคยไดยินคำ วา “Fast Food” ในภาษาอังกฤษกัน

ใชมั้ยครับ แบบเวลาเราไปศูนยอาหารตามสถานที่ตางๆ

เราจึงนำ คำ นี้มาบัญญัติเปนคำ ภาษาไทยวา “อาหารจานดวน” 

นั่นเอง เปนการบัญญัติศัพทจากภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทย สวนในขออื่นๆ ไมไดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาเปนเพียงการบอกลักษณะหรือสวนขยายเขาไปเทานั้น

ในขอความนี้ในขอความนี้
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5   ขอใดใชอวัจนภาษา

 1. นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นรอง  มันดำ ลองน้ำ ไปชางไวเหลือ

 2. ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน  เรือขนานจอดโจษกันจอแจ

 3. ถึงวัดแจงแสงจันทรจำ รัสเรือง แลชำ เลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำ ตา

 4. พี่เรงเตือนเพื่อนชายพายกระโชก ถึงสามโคกตองแดดยิ่งแผดแสง

5

4   ขอใดใชวัจนภาษา

 1. เขายิ้มดวยความพอใจเมื่อไดรับชัยชนะ

 2. เธออานนวนิยายแลวชอบเลาใหเพื่อนฟง

 3. นักเรียนในชั้นเงียบทันทีเมื่อครูจองหนา

 4. ทุกครั้งที่ฟงเพลงตลกพวกเราจะหัวเราะทันที

4

เราสังเกตที่คำ วา 

“ชำ เลือง หลั่งน้ำ ตา”

เปนการใชอวัจนภาษา

ประเภทจักษุภาษา

ขอ 1 ลุกขึ้นรอง

ขอ 2 โจษกัน (เลาลือกัน)

ขอ 4 เรงเตือน

·Ñé§ÊÒÁ¢ŒÍ¹ÕéÅŒÇ¹ãªŒÇÑ¨¹ÀÒÉÒ
 «Öè§à»š¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃâ´Â¡ÒÃ¾Ù´·Ñé§ÊÔé¹

ขอที่ 2

คำ ตอบคือ

เราสังเกตที่คำ วา 

ขอที่ 3

คำ ตอบคือ

ยังจำ ไดใชมั้ยครับ วัจนภาษา คือการสื่อสารโดยใช

การพูดหรือการใชตัวอักษรนั่นเอง ในขอนี้ 

“เธออานนวนิยายแลวชอบเลาใหเพื่อนฟง” 

เปนการสื่อสารใหเพื่อนฟงโดยใช

คำ พูดเปนสื่อนั่นเองครับ

ขอ 1 3 และ 4 จัดเปนอวัจนภาษา เพราะไมมีการ

สื่อสารดวยถอยคำ เลย

ขอที่ 2

บ
ท

ท
ี่ 1

 

page_Thai.indd   12 28/6/59   13:34


