
อ.ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง 
(อ.เคก) 

วชิาภาษาไทย 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ชนิดของคํา 
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 คําไทยแบงออกเปน ๗ ชนดิ แตละชนดิมลีักษณะและ

หนาที่แตกตางกันออกไป  
 การเรียนรูเร่ืองลักษณะของคําไทย เพ่ือสรางเปนกลุมคํา และ

ประโยค เปนเร่ืองสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการใชภาษาในชีวติประจําวัน

  
 



4 ชนดิของคํา 

คําวเิศษณ 

คําบุพบท 

คําสันธาน 

คํานาม 

คําสรรพนาม 

คํากรยิา 
คําอุทาน 



คํานาม 
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          คํานาม คือ คําที่ใชเรียกชื่อคน สัตว ส่ิงของ สถานที่ 

อาคาร สภาพ และลักษณะทั้งส่ิงมีชีวิต และไมมีชีวิต ทั้งที่เปน

รูปธรรมและนามธรรม คํานามแบงออกเปน ๕ ชนิด คือ 
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อาการนาม 

สามานยนาม  
วสิามานยนาม  

ลักษณนาม  

สมุหนาม  
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๑.สามานยนาม หรือคํานามสามัญท่ีใชเปนช่ือท่ัวไป หรือเปนคํา

เรียกสิ่งตางๆ โดยท่ัวไป ไมชี้เฉพาะเจาะจง เชน คน , รถ , หนังสือ, กลวย เปน

ตน สามานยนามบางคํามีคํายอยเพื่อบอกชนิดยอยๆของสิ่งตางๆ เรียกวา สา

มานยนามยอย เชน คนไทย , รถจักรยาน , หนังสือแบบเรียน , กลวยหอม เปน

ตน ตัวอยางเชน 

   - ดอกไมอยูในแจกัน  

   - แมวชอบกนิปลา 
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๒.วิสามานยนาม หรือคํานามท่ีเปนช่ือเฉพาะของคน สัตว 

สถานท่ี หรือเปนคําเรียกบุคคล สถานท่ีเพื่อเจาะจงวาเปนคนไหน สิ่งใด เชน 

ธรรมศาสตร , วัดมหาธาตุ , รามเกยีรติ์ เปนตน ตัวอยางเชน 
 

 - นดิและนอยเปนพี่นองกัน  

 - อเิหนาไดรับการยกยองวาเปนยอดของกลอนบทละคร 
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๓.ลักษณนาม  หรือคํานามที่ทําหนาทีป่ระกอบนาม

อ่ืน เพื่อบอกรูปราง ลักษณะ ขนาดหรือปริมาณของนาม

นั้นใหชัดเจนข้ึน เชน รูป , องค , กระบอก เปนตน 

ตัวอยางเชน 
 

 - คน ๖ คน นั่งรถ ๒ คัน  

 - ผา ๒๐ ผืน เรียกวา ๑ กุลี 
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๔.สมุหนาม หรือคํานามบอกหมวดหมูของ 

สามานยนาม และวิสามานยนามที่รวมกนัมากๆ เชน ฝูงผ้ึง , 

โขลงชาง , กองทหาร เปนตน ตัวอยางเชน 
 

  - กองยุวกาชาดมาตั้งคายอยูทีนี่่  

  - พวกเราไปตอนรับคณะรัฐมนตรี  
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๕.อาการนาม หรือคําเรียกสิ่งท่ีไมมรูีปราง ไมมขีนาด จะมคํีาวา "การ" 

และ "ความ" นําหนา  เชน การกนิ , กรานอน , การเรียน , ความสวย , ความคิด 

, ความด ีเปนตน ตัวอยางเชน 

 การวิ่งเพื่อสุขภาพไมตองใชความเร็ว  

 การเรียนชวยใหมคีวามรู  

       ขอสังเกต คําวา "การ" และ "ความ" ถานําหนาคําชนดิอ่ืนท่ีไมใชคํากริยา 

หรือวเิศษณจะไมนับวาเปนอาการนาม เชน การรถไฟ , การประปา , ความแพง 

เปนตน คําเหลานี้จัดเปนสามานยนาม 



หนาที่ 
ของคํานาม 
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๑. ประธานของประโยค 

๒. เปนกรรมหรอืผูถูกกระทาํ  

๔. เปนสวนสมบูรณหรอืสวนเติมเต็ม  

๓. ขยายนาม เพื่อทําใหนามที่ถูกขยายชัดเจนขึน้ 

๕. ใชตามหลังคําบุพบทเพื่อทําหนาที่บอกสถานทีห่รอืขยายกรยิาใหมเีนือ้ความชัดเจน 

๖.ใชบอกเวลาโดยขยายคํากรยิา หรอืคํานามอื่นของประโยค 

๗. ใชเปนคําเรยีกขานได  



คํา 

“สรรพนาม” 



สรรพนาม 
    คือ คําท่ีใชแทนนามในประโยคสื่อสาร เราใชคํา

สรรพนามเพื่อไมตองกลาวคํานามซ้ําๆ 

ชนดิของคําสรรพนาม แบงเปน ๖ ประเภท ดังนี้ 
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บุรุษสรรพนาม 

วภิาคสรรพนาม 

นิยมสรรพนาม 

ปฤจฉาสรรพนาม 

อนิยมสรรพนาม 

ประพันธสรรพนาม 



17 

๑.สรรพนามที่ใชในการพูด (บุรุษสรรพนาม)  
 เปนสรรพนามที่ใชในการพูดจา สื่อสารกัน ระหวางผูสงสาร (ผูพูด) ผูรับสาร 

(ผูฟง) และผูที่เรากลาวถงึ มี ๓ ชนดิ ดังนี้ 

๑) สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใชแทนผูสงสาร (ผูพูด) เชน ฉัน ดฉัิน ผม ขาพเจา เรา หนู เปนตน  

๒) สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใชแทนผูรับสาร (ผูที่พูดดวย) เชน ทาน คุณ เธอ แก ใตเทา เปนตน  

๓) สรรพนามบุรุษที่ ๓ ใชแทนผูที่กลาวถงึ เชน ทาน เขา มัน เธอ แก เปนตน 



18 

๒.สรรพนามที่ใชเช่ือมประโยค (ประพันธสรรพนาม) 

 สรรพนามนี้ใชแทนนามหรือสรรพนามท่ีอยูขางหนาและตองการจะ

กลาวซ้ําอกีคร้ังหนึ่ง นอกจากนี้ยังใชเช่ือมประโยคสองประโยคเขาดวยกัน 

ตัวอยางเชน 
 

                       - บานที่ทาสขีาวเปนบานของเธอ 
 

(ที่ แทนบาน เช่ือมประโยคท่ี ๑บานทาสขีาว กับ ประโยคท่ี ๒ บานของเธอ) 
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๓. สรรพนามบอกความช้ีซ้ํา (วภิาคสรรพนาม)  

 เปนสรรพนามท่ีใชแทนนามท่ีอยูขางหนา เมื่อตองการเอยซ้ํา โดยท่ีไม

ตองเอยนามนัน้ซ้ําอกี และเพื่อแสดงความหมายแยกออกเปนสวนๆ ไดแกคําวา 

บาง ตาง กัน ตัวอยางเชน 

            - นักศกึษาตางแสดงความคิดเห็น  

 - สตรีกลุมนัน้ทักทายกัน  

- นักกฬีาตัวนอยบางก็วิ่งบางก็กระโดดดวยความสนุกสนาน 
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๔. สรรพนามช้ีเฉพาะ (นยิมสรรพนาม)  

 เปนสรรพนามท่ีใชแทนคํานามท่ีกลาวถงึท่ีอยู เพื่อระบุให

ชัดเจนยิ่งขึ้น ไดแกคําวา นี่ นั่น โนน โนน ตัวอยางเชน 
 

- นี่เปนหนังสือท่ีไดรับรางวัลซีไรตในปนี้  

- นั่นรถจักรายานยนตของเธอ 



21 

๕. สรรพนามบอกความไมเจาะจง (อนิยมสรรพนาม)  

 คือ สรรพนามที่ใชแทนนามที่กลาวถึงโดยไมตองการ

คําตอบไมช้ีเฉพาะเจาะจง ไดแกคําวา ใคร อะไร ที่ไหน ผูใด ส่ิง

ใด ใครๆ อะไรๆๆ ใดๆ ตัวอยางเชน 

- ใครๆก็พูดเชนนั้น, ใครก็ไดชวยชงกาแฟใหหนอย 

- ใดๆในโลกลวนอนิจจัง, ไมมีอะไรที่เราทําไมได 
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๖.สรรพนามที่เปนคําถาม (ปฤจฉาสรรพนาม)  

 คือ สรรพนามท่ีใชแทนนามเปนการถามท่ีตองการ

คําตอบ ไดแกคําวา ใคร อะไร ไหน ผูใด ตัวอยางเชน 
 

- ใครหยบิหนังสือบนโตะไป, อะไรวางอยูบนเกาอี้,   

- ไหนปากกาของฉัน  

- ผูใดเปนคนรับโทรศัพท 



 

หนาทีข่องคํา

สรรพนาม 
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๑. ประธานของประโยค 

๒. เปนกรรมหรือผูถูกกระทํา  

๔. ใชเช่ือมประโยคในประโยคความซอน 

๓. เปนสวนเตมิเต็มหรือสวนสมบูรณ  

๕. ขยายนามที่ทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของประโยค 



 คํากริยา  



 คํากริยา  
 คือ คําท่ีแสดงอาการ สภาพ หรือการกระทําของ

คํานาม และคําสรรพนามในประโยค คํากริยาบางคําอาจม ี 

ความหมายสมบูรณในตัวเอง บางคําตองมคํีาอ่ืนมาประกอบ 

และบางคําตองไปประกอบคําอ่ืนเพ่ือขยายความ 

ชนดิของคํากรยิา คํากริยาแบงออกเปน ๕ ชนดิ ดังนี้ 
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๔ 

๒ 

๓ 

๑ กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ  
(อกรรมกริยา)  

กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ 
(สกรรมกริยา)  

กริยาที่ต้องมีคาํมารับ  
(วิกตรรถกริยา)  

กริยาช่วย  
(กริยานเุคราะห์)  

๕ กริยาที่ทาํหน้าที่คล้ายนาม  
(กริยาสภาวมาลา) 
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๑. กริยาที่ไมตองมีกรรมมารับ  (อกรรมกริยา)    

 เปนกริยาที่มีความหมายสมบูรณ ชัดเจนในตัวเอง เชน ครูยืน    

นองนั่งบนเกาอ้ี    ฝนตกหนัก    เด็กๆหัวเราะ   คุณลุงกําลังนอน 
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        ๒. กริยาที่ตองมีกรรมมารองรับ (สกรรมกริยา)  

 เปนกริยาที่ตองมีกรรมมารับจึงจะไดใจความสมบูรณ  เชน  

แมคาขายผลไม  นองตัดกระดาษ   ฉันเห็นงูเหา   พอซ้ือของเลนมา

ใหนอง 
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         ๓. กริยาที่ตองมีคํามารับ คําที่มารับไมใชกรรมแต

เปนสวนเติมเต็ม (วิกตรรถกริยา) คือ คํากริยานั้นตองมีคํานาม

หรือสรรพนามมาชวยขยายความหมายใหสมบูรณ เชนคําวา 

เปน เหมือน คลาย เทาคือ เสมือน ดุจ เชน  พี่ชายของฉันเปน

ตํารวจ   เธอคือนักแสดงที่ยิ่งใหญ  ลูกดุจแกวตาของพอแม   

แมวคลายเสือ 
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๔. กริยาชวย (กริยานุเคราะห)  

 เปนคําที่เตมิหนาคํากริยาหลักในประโยคเพ่ือชวยขยาย

ความหมายของคํากริยาสําคัญใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชนคําวา กําลัง จะ ได แลว 

ตอง อยา จง โปรด ชวย ควร คงจะ อาจจะ เปนตน เชนเขาไปแลว   โปรด

ฟงทางนี้   เธออาจจะถูกตําหน ิ   ลูกควรเตรียมตัวใหพรอม   เขาคงจะมา

จงแกไขงานใหเรียบรอย 

ขอสังเกต กรยิาคําวา ถูก ตามปกตจิะใชกับกรยิาที่มคีวามหมายไปในทางไมดี เชน ถูกต ีถูกดุ ถูก

ตําหน ิถาความหมายในทางดีอาจใชคําวา ไดรับ เชน ไดรับคําชมเชย ไดรับเชิญ เปนต 



“ 31 

๕. กริยาที่ทําหนาที่คลายนาม (กริยาสภาวมาลา)  

 เปนคํากริยาที่ทําหนาท่ีคลายกับคํานาม อาจเปนประธาน เปนกรรม  

หรือบทขยายของประโยคก็ได เชน 
-เขาชอบออกกําลังกาย  

(ออกกําลังกายเปนคํากรยิาที่ทําหนาที่คลายนาม เปนกรรมของประโยค)  

- กนิมากทําใหอวน (กนิมากเปนกรยิาที่ทําหนาทีเ่ปนประธานของประโยค)  

- นอนเปนการพักผอนที่ด ี(นอนเปนกรยิาทําหนาทีเ่ปนประธานของประโยค) 
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คําวิเศษณ 



        คือ คําที่ใชขยายคําอ่ืน ไดแก คํานาม คําสรรพ

นาม คํากรยิา หรือคําวเิศษณ ใหมีความหมายชัดเจนขึ้น    

แบงออกเปน ๑๐ ชนดิ ดังนี้ 
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คําวิเศษณ 
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๑. ลักษณวิเศษณ   
 

 คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนเพ่ือบอกลักษณะของคํานัน้ ๆ อาจบอกชนดิ

ขนาด  ส ี เสยีง  กลิ่น  รส  สัมผัส  และอาการ เชน 

                          ดอกมะลมิกีลิ่นหอม         (บอกกลิ่น) 

                          ปากกาสดีําตกอยูใตโตะ     (บอกส)ี 
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๒. กาลวิเศษณ   
 

คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนเพื่อบอกเวลา 

เชา  สาย  บาย  โบราณ  ปจจุบัน  อดีต อนาคต  เชน 

                          - เมื่อคืนนี้ลมพัดแรงมาก 

                          - เขาไปเรียนพิเศษทุกวัน 
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๓. สถานวิเศษณ   
 

คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนเพื่อบอกสถานที่ ไกล 

ใกล  บน  ลาง  เหนือ  ใต  เชน 

                          เขาเปนคนอีสาน 

                          โรงเรียนของฉันอยูไกล 
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๔. ประมาณวิเศษณ   
 

คือ คําที่ใชขยายคําอ่ืนเพื่อบอกจํานวนนบั  หนึ่ง  สอง  ที่หนึ่ง  ที่

สอง  หรือบอกปริมาณ  มาก  นอย  จุ  หมด  อัน

ลํา  ทั้งหมด  บาง  บาง  ตาง  เชน 

                          เขากินขาวจุ 

                          ฉันสอบไดที่หนึ่ง 
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๕. ปฤจฉาวิเศษณ   
 

คือ คําที่ใชขยายคําอ่ืนเพื่อแสดงความสงสัยหรือเปนคําถามวา

ใคร ทําไม ที่ไหน เทาไร อะไร เชน 

                          คนไหนเรียนเกง 

                          คุณชอบรับประทานอาหารประเภทใด 



39 

๖.  นิยมวิเศษณ  คือ คําที่ใชขยายคําอ่ืนเพื่อบอกความแนนอน  ความชัดเจน

วาเปนสิ่งนี้  สิ่งนัน้  นี่  นัน้  เอง  แนนอน  เชน 

                          ฉันเองที่ทําแกวแตก 

                          พรุงนี้ผมจะไปหาคุณแนนอน 

ขอสังเกต คําวเิศษณบอกความแนนอนจะอยูหลังคําขยาย  แตถาทําหนาที่เปน

ประธานหรือกรรมในประโยค  จัดเปนนยิมสรรพนาม  เชน 

                                   แมนี้มีบุญคุณอันใหญหลวง  (นยิมวเิศษณ) 

                                    นี่คือแมของฉัน                (นยิมสรรพนาม) 



40 

๗. อนิยมวิเศษณ  คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืน โดยไมบอกกําหนดแนนอนลงไป

วา เม่ือไร  ที่ไหน  อยางไร  ทําไม  เชน 

                       เหตุใดเธอรบีกลับบาน 

                       ฉันจําไมไดวาเขาชอบสีอะไร 
  

ขอสังเกต  คําวเิศษณบอกความแนนอนจะอยูหลังคําขยายเทานัน้  แตถาทําหนาที่

เปนประธานหรือกรรมในประโยค  จัดเปนอนยิมสรรพนาม  เชน 

                                อทําอะไรยอมรูอยูแกไจ         (อนยิมวเิศษณ) 

                                 อะไรฉันก็กนิได                   (อนยิมสรรพนาม) 



41 

๘. ประติชญาวิเศษณ  
 

คือ คําที่ใชขยายคําอ่ืนเพื่อแสดงอาการรับรอง 

โตตอบ  ขานรับ  วา จะ  จา  คะ เออ  พะยะคะ เชน 

                   ทานครับผมขอลาหยุด ๑ วัน 

                   คุณคะเชิญทางนี้คะ 
  



42 

๙. ประติเษธวิเศษณ   
 

คือ  คําที่ใชขยายคําอ่ืนเพื่อแสดงความไมยอมรบั ไดแก

คําวา ไม ไมได ไมใช หามิได  เชน 

                   หนังสือเลมน้ีไมใชของฉัน 

                   ผมไมตองการไปเที่ยวกับคุณ 



43 

๑๐. ประพันธวิเศษณ   
 

คือ คําที่ใชเช่ือมคําอ่ืน โดยมีคํา

วา  ที ่ ซ่ึง  อัน  ดังที ่ เพ่ือวา  อยางที่ ชนิด

ที ่ ที่วา  คือ  เพ่ือวา  เชน 

                   จงทําอยางที่ฉันส่ัง 

                   เขากินชนิดทีค่นอ่ืนไมกลามอง 



หนาที่ 
ของคําวเิศษณ 

44 
๑. ขยายคํานาม  

๒. ขยายคําสรรพนาม  

๔. เหมอืนคํานาม  

๓.ขยายกรยิา 

๕. เปนตัวแสดงในภาคแสดง  



45 45 

คําบุพบท 



คําบุพบท 
○ คําที่แสดงความสัมพันธระหวางคําหรือ

ประโยค เพื่ อ ใหทราบว า คําหรือกลุ ม คําที่

ตามหลัง คําบุพบทน้ันเกี่ยวของกับกลุม คํา

ขางหนาในประโยคในลักษณะใด  

○ เชน  กับ  แก  แต  ตอ  ดวย  โดย  ตาม  

ขาง  ถึง  จาก  ใน  บน  ใต  สิ้น สําหรับ  นอก  

เพื่อ  ของ  เกอืบ  ตั้งแต แหง  ที่  เปนตน 

46 



47 

๑. คําบุพบทที่แสดงความสัมพันธระหวางคําตอคํา 
 

 ๑.๑ บอกสถานภาพความเปนเจาของ 

  - พอซื้อสวนของนายทองคํา (นามกับนาม) 

 ๑.๒ บอกความเกี่ยวของ  

  - เขาเห็นแกกนิ (กริยากับกริยา) 

 ๑.๓ บอกการใหและบอกความประสงค  

  - คุณครูใหรางวัลแกฉัน (นามกับสรรพนาม) 

  



48 

๑. คําบุพบทที่แสดงความสัมพันธระหวางคําตอคํา (ตอ) 
 

 ๑.๔  บอกเวลา  

  - เขามาตั้งแตเชา (กรยิากับนาม) 

 ๑.๕  บอกสถานที่ 

  - เขามาจากตางจังหวัด (กรยิากับนาม) 

 ๑.๖  บอกความเปรยีบเทยีบ 

  - พี่หนักกวาฉัน (กรยิากับสรรพนาม) 



49 

        ๒. คําบุพบทที่ไมมคีวามสัมพันธกับคําอื่น สวนมากจะอยูตน

ประโยค ใชเปนการทักทาย มักใชในคําประพันธ 

เชน ดูกอน ขาแต ดูกร ใชนําหนาคํานามหรอืคําสรรพนาม 
 

 - ดูกอน ภกิษุทั้งหลาย 

 - ขาแตทานทั้งหลายโปรดฟงขาพเจา 



หนาที่ 
ของคําบุพบท 

50 

๑. นําหนานาม 

๒. นําหนาสรรพนาม  

๔. นําหนาประโยค  

๓. นําหนากรยิา  

๕. นําหนาคําวเิศษณ  



51 

คําสันธาน 



คําสันธาน 
 คือ คําท่ีทําหนาท่ีเช่ือมคํากับคํา เช่ือม

ประโยคกับประโยค เช่ือมขอความกับขอความ 

หรือขอความใหสละสลวย   ม ี๔ ชนดิ คือ 

52 



๑.เชื่อมใจความที่ 

คลอยตามกัน 

53 

          ไดแกคําวา กับ และ , ทั้ง…และ , ทั้ง…ก็ , 

ครั้น…ก็ , ครั้น…จึง , พอ…ก็   ตัวอยางเชน 
 

 พออานหนังสือเสร็จก็เขานอน  

 พอและแมทํางานเพื่อลูก  

 ฉันชอบทั้งทะเลและน้ําตก  

 ครั้นไดเวลาเธอจึงไปข้ึนเครื่องบิน 



๒.เชื่อมใจความที่

ขัดแยงกัน 

54 

           ไดแกคําวา แต , แตวา , ถึง…ก็ ,  

กวา…ก็  ตัวอยางเชน 
 

• กวาตํารวจจะมาคนรายกห็นีไปแลว  

• เขาอยากมีเงินแตไมทํางาน  

• ถึงเขาจะโกรธแตฉนักไ็มกลัว  

• เธอไมสวยแตวานิสัยดี 



๓.เช่ือมใจความ 

เปนเหตุเปนผลกัน  

55 

       ไดแกคําวา จึง , เพราะ…จึง , เพราะฉะนั้น…จึง 

 ตัวอยางเชน 
  

 เขาวิ่งเร็วจงึหกลม ฉันกลัวรถตดิเพราะฉะนัน้ 

ฉันจงึออกจากบานแตเชา  

 เพราะเธอเรียนดคีรูจงึรัก เขาไวใจเราใหทํางานนี้

เพราะฉะนัน้เราจะเหลวไหลไมได 



๔.เช่ือมใจความ 

ใหเลอืกอยางใด 

อยางหน่ึง 

56 

 ไดแกคําวา หรือ หรือไมก็ , ไมเชนน้ัน , มิฉะน้ัน 

ตัวอยางเชน 

 เธอตองทํางานมิฉะน้ันเธอจะถูกไลออก  

 ไมเธอก็ฉันตองกวาดบาน  

 นักเรียนจะทําการบานหรือไมก็อานหนังสือ  

 คุณจะทานขาวหรือกวยเต๋ียว 



หนาที่ 
ของคําสันธาน 

57 

๑. เช่ือมประโยคกับประโยค  

๒. เช่ือมคํากับคําหรือกลุมคํา  

๓. เช่ือมขอความกับขอความ  



58 

คําอุทาน 



คําอุทาน 

59 

 หมายถึง  คําที่เปลงออกมาเพื่อแสดง

อารมณและความรูสึกตาง ๆ ของผูพูด แบง

ออกเปน ๒ ชนิด  ดังนี้ 



60 

๑. อุทานบอกอาการ   

 

 คือ  คําที่บอกอารมณหรือความรูสกึตาง ๆ ของผูพูด  คําอุทานชนดินี้มัก

อยูหนาประโยค  และมีเครื่องหมายอัศเจรยี  ( ! )  กํากับอยูทายคําอุทาน  แบงเปน 



61 ๑.๑  อาการรองเรยีกหรอืบอกใหรูตัว    เชน  นี่แนะ !   เฮย !  โวย ! 

๑.๒  อาการโกรธเคอืง เชน  ดูดู !   ชะๆ !   ชิๆ  ! 

๑.๓  อาการประหลาดใจหรอืตกใจ   เชน  เอะ !   วาย !  แมเจาโวย !    

๑.๔  อาการสงสารหรอืปลอบโยน   เชน  อนจิจา !   พุธโธ !    

 
๑.๕  อาการเขาใจหรอืรับรู     เชน  เออ !  เออนะ !   ออ !  

   
๑.๖  อาการเจ็บปวด    เชน  โอย !   โอย !    

 ๑.๗  อาการจากสิ่งธรรมชาติ เชน  ตูม !  โครม ! เปรี้ยง !    



62 

๒. อุทานเสริมบท     คือ  คําที่นํามาเสริมเพื่อใหเกิดความ

       สละสลวยข้ึน  



63 
หนังสือหนังหา  

อาบน้ําอาบทา  

กนิขาวกนิปลา    
  ไดแกคําวา  แฮ  เอย  

เทอญ  นา  ฤา  โอวา   

  แล  เฮย  เชน เสียงลือ 

  เสียงเลาอาง  อันใด   

  พี่เอย 

มักเปนคําคูที่มี

เสยีงสัมผัสคลอง

จองกัน 

ไมนยิมใส

เครื่องหมาย

อัศเจรยี  ( ! )  

กํากับ 

คําสรอยในบทรอย

กรองก็จัดเปนคํา

อุทานเสรมิบท 



หนาที่ 
ของคําอุทาน 

64 

๑. แสดงความรูสึกของผูพูด  

๒. เพิ่มนํ้าหนักของคํา  ซึ่งไดแกคําอุทานเสริมบท  

๓. ประกอบขอความในคําประพันธ  



65 

ขอบคุณท่ีต้ังใจเรียนคะ 
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