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47202904 : สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ :  วรรณยุกตตรี/วรรณยุกตจัตวา/ภาษาไทย 
  วิภาวรรณ  อยูเย็น : วิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย.  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  : ศ.ดร.อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม.  432 หนา. 
 
 วิทยานพินธฉบบันีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจตัวาในภาษาไทย   ลักษณะโครงสราง
พยางคที่สัมพันธกบัการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา และอทิธิพลของการยืมคําจากภาษาตางประเทศตอการปรากฏรูปวรรณยุกตตรแีละ
จัตวาในภาษาไทย 
 ในการศึกษาเชิงประวัติเพื่อวิเคราะหการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรก  ผูวิจัยพบวา รูปวรรณยุกตตรีปรากฏใน
ภาษาไทยครั้งแรกสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในคําวา  นํากก ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2346  และพบรูปวรรณยุกตจตัวาครั้งแรกสมัยธนบุรี
ในคําวา  หมอูี๋  ในนริาศพระยา มหานุภาพไปเมอืงจีน พ.ศ. 2324   

      สวนการศึกษาวิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา   ผูวิจัยศึกษาเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร โดยแบง
ออกเปน 3 ชวงเวลาไดแก สมัยรัตนโกสินทรตอนตน(พ.ศ.2325 ถึง พ.ศ.2393)  สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง(พ.ศ.2394 ถึง 
พ.ศ.2468) และสมัยปจจุบัน(พ.ศ.2469 ถึง พ.ศ.2550)  ผลการวิจัยววิัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
ภาษาไทย 4 ลกัษณะ  พบวา ในดานการแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา รูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาเกิดจากการเขียนคําอยางไมสม่ําเสมอในเอกสารฉบับเดียวกนั เชน เลก~เล็ก~เลก,บัดเดียว~บัดเดี๋ยว   ในดานปริมาณ
คําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา พบวาความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีเพิ่มขึ้นเปนลาํดับ สวนความถีข่องรูปวรรณยุกต
จัตวาพบมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เพราะผูวิจัยเก็บขอมูลจากสามกก ซ่ึงเปนวรรณกรรมแปลและเรียบเรียง
จากพงศาวดารจนี จึงกลาวไดวาอทิธิพลของคํายืมภาษาจีนทําใหความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวามีมากที่สุดในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน    ในดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจตัวา พบวาคําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนรปู
วรรณยุกตตรี เชน  ตุกแก>ตุกแก  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนรูปวรรณยุกตโท  เชน  วี๊ดวาย>วี้ดวาย  คําที่รูปวรรณยุกต
ตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู  เชน  เกบ>เก็บ คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต เชน เคอะ>เคอะ สวนรูป
วรรณยุกตจัตวาพบคําทีไ่มมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนรูปวรรณยุกตจัตวา เชน บดัเดียว>บดัเดี๋ยว คําที่รูปวรรณยุกตจัตวา
เปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต เชน กะจิ๋ริด>กะจิริด    และในดานโครงสรางพยางคที่สัมพันธกับการปรากฏรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวา พบวาโครงสรางพยางคในภาษาไทยเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาทั้งพยางคเปนและพยางคตาย 
 ผลการศึกษาอทิธิพลของคํายืมที่มีตอการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย พบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนซ่ึง
เปนชวงแรกของการใชรูปวรรณยุกตดังกลาว คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาปรากฏมากทีสุ่ดในคํายืมภาษาจนี จึงกลาวไดวามผีู
คิดรูปวรรณยุกตตรีและจตัวาขึ้นในภาษาไทยเพือ่ใชเขียนคํายืมภาษาจีน และพบวาคํายืมภาษาจนีที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาซึ่ง
พบมากที่สุดในหมวดบุคคลมีอทิธิพลตอวฒันธรรมการตั้งชื่อของคนไทย ทําใหชื่อเลนของคนไทยเปลี่ยนจากคําทีไ่มใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาเปนคําที่มีรูปวรรณยุกตตรีและจตัวา นอกจากนี้ผูวิจัยพบวามีการกําหนดหลกัเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาครั้งแรกในแบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดแก ประถม กข ก กา โดยกําหนดใหใชรูป
วรรณยุกตตรีกับอกัษรกลางพยางคเปนและพยางคตาย ทําใหเปนเสียงส้ันและเสียงสูงขึ้น  และใชรูปวรรณยุกตจัตวากับอักษรกลางทาํใหเปน
เสียงสูงเสมออักษรสงู 
 
ภาควิชาภาษาไทย                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                   ปการศึกษา 2551 
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(   ) TONE MARKS IN THAI. THESIS ADVISORS :  PROFESSOR AMARA PRASITHRATHSINT, Ph.D.,  
AND ASSISTANT PROFESSOR SOMCHAI SUMNIENGNGAM, Ph.D. 432 pp. 
 
 
 The purpose of this dissertation is to study the evolution of the use of the high and rising 

tone marks in Thai, the characteristics of the syllables in which those tone marks appear, and the 

influence of loan words on the use of the two tone marks.  

 It was found that the first high tone mark appeared in the word นํากก  [namko@k] in Chotmai-

Het-Ratchakan-Ti-Nueng (2346 B.E.) in the early Rattanakosin period, and that the first use of the rising 

tone mark occurred in the word  หมูอี๋  [muu&ii&] in Nirat-Phraya-Mahanuphap-Pai-Muang-Chin (2324 B.E.) 

in Dhonburi period. 

 Based on data from documents of three periods of the Rattanakosin period (2325-2393 

B.E., 2394-2468 B.E., and 2469-2550 B.E.), the findings on the evolution of the use of high and rising 

tone marks are as follows: 1) there was variation in writing words containing high and rising tones, such 

as เลก~เลก~เล็ก, บัดเดียว~บัดเดี๋ยว;  2) the frequency of the occurrence of the high tone mark increased 

over time from the beginning of Rattanakosin period to the present time, and the frequency of the rising 

tone mark was  highest in the data of the beginning of Rattanakosin period due to the influence from the 

translation of the Chinese historical novel สามกก; 3) Change in spelling words with the high tone and the 

rising tone was found, e.g., ตุกแก>ตุกแก  ,วี๊ดวาย>วี้ดวาย ,เกบ>เก็บ ,เคอะ>เคอะ, บัดเดียว>บัดเดี๋ยว , 

 กะจิ๋ริด>กะจิริด; 4) the syllable structure that allows the high and rising tone marks has changed from 

only the smooth syllable structure to both smooth and checked syllable structures.  

 Regarding the influence of foreign language on the use of the high and rising tone marks, it 

was found that most loanwords, especially personal names, written with the high and rising tone marks 

were from Chinese. This affected the culture of naming in Thai, which now allows high and rising tone 

marks in nicknames with checked syllables. It was also found that The first lesson concerning the usage 

of the high and rising tone marks was found in Thai grammar books in the early Rattanakosin period, 

such as Prathom-Ko-Kho-Ko-Ka .  This book states that the high tone mark occurs only with middle 

consonants in smooth and checked syllables to make the vowels in such syllables short and the tones 

high. As for the rising tone mark, it occurs with middle consonants to make them sound  similar to high 

consonants. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จลงไดดวยความเมตตาอยางสูงจาก  ศาสตราจารย  ดร.อมรา  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  สําเนียงงาม
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ซึ่งไดกรุณาใหแนวทางความคิด  และใหขอคิดเห็นตางๆตลอดจนกรุณา
ตรวจแกไขขอบกพรองในเนื้อหาวิทยานิพนธอยางละเอียด ดวยความเมตตาเปนอยางยิ่งตลอด
ระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานที ่เมตตากรุณา
ตรวจแกไขและใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอผูวิจัย  เพื่อการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับ
นี้ใหสมบูรณที่สุด นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย  ดร.นิยะดา  เหลาสุนทร ที่ได
กรุณาเอื้อเฟอใหผูวิจัยยืมหนังสือสวนตัวของทานซึ่งเปนหนังสือหายากในปจจุบันและยังเมตตากรุณา
ใหคําแนะนําที่มีประโยชน     ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ปราณี  กุลละวณิชย  และผูชวย
ศาสตราจารย  ดร.วัลยา  ชางขวัญยืน  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําอันมีคาแกผูวิจัย รองศาสตราจารย ดร.
ราตรี ธันวารชร และรองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ที่กรุณาใหคําแนะนํา คอยถามไถ และเปน
กําลังใจในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ รองศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ ผูเอื้อเฟอตัวพิมพอักษร
รามคําแหงเพื่อการจัดพิมพขอมูลบางสวน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานดวยความซาบซึ้ง  
ขอขอบคุณคุณพิมพรรณ  ไพบูลยหวังเจริญ  และคณะเจาหนาที่ฝายหนังสือตัวเขียนโบราณหอสมุด
แหงชาติ  ที่ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการบริการและการคนควาขอมูล  
 ขอขอบพระคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตรรองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา อดีต
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย ที่ใหโอกาสและใหการสนับสนุนในการศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต 
 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหทุนสนับสนุน
การศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  แกวคัลณา และอาจารยพวงเพ็ญ  สวางใจ เพื่อนรวมรุน
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 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ  คณุแม  ผูเปนที่เคารพรักย่ิง และพันเอกฉัตรมงคล  
อยูเย็น  ที่คอยใหความชวยเหลือหวงใย และเปนกําลังใจที่ดีตลอดมา 
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    บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาษาไทยเปนภาษาวรรณยุกต (tone language)  คือ เปนภาษาที่มีเสียงวรรณยุกตเปน
หนวยเสียงสําคัญที่ทําใหความหมายของคําในภาษาไทยแตกตางกัน   เมื่อภาษาไทยเปนภาษาที่มี
เสียงสูงๆ ต่ําๆ ที่เรียกวา เสียงวรรณยุกต  วิธีเขียนหนังสือไทยจึงตองมีเครื่องหมาย หรืออักษร
สําหรับเขียนแทนเสียงวรรณยุกต เพื่อเปนเครื่องหมายแสดงเสียงสูงต่ําของคํา  และเพื่อใหรูวาตอง
อานเปนเสียงใดดังที่พระยาอุปกิตศิลปสาร (2511:12)  กลาวถึงการออกเสียงสูงต่ําในภาษาไทยวา 
“จะอานเสียงสูงๆ ต่ําๆ ตามอําเภอใจไมได   ตองมีอักษรวรรณยุกตบังคับอีกตอหนึ่ง” ดังนั้นการ
เขียนพยางคหรือคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง อักษรกลาง  หรืออักษรต่ําจึงตางกันไป   ตาม
หลักการใชวรรณยุกต   

 ปจจุบันภาษาไทย  มี วรรณยุกต  4  รูป  คือ 
  รูปวรรณยุกต              เรียกวา  ไมเอก 

                เรียกวา  ไมโท   
          เรียกวา   ไมตรี  

              เรียกวา   ไมจัตวา 
 ในสมัยที่พอขุนรามคําแหงทรงประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1826 ทรงคิดรูป

วรรณยุกตขึ้นใชในภาษาไทยเพียง 2 รูปเทานั้น  คือ 
  รูปวรรณยุกต           ไมเอก 

             ไมโท 
รูปวรรณยุกตที่มีเพียง 2 รูปนี้ สามารถเขียนคําภาษาไทยในสมัยนั้นไดอยางเพียงพอ  โดยดูจาก
หลักฐานตัวเขียนที่เกาที่สุดคือ ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงพบวา มีการเขียนเปน  3  ลักษณะ  
คือ  พยางคที่ไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ  พยางคที่มีรูปวรรณยุกตเอก (    ) และพยางคที่มีรูปวรรณยุกต
โท (    ) คําที่ใชรูปวรรณยุกตทั้งสองในสมัยพอขุนรามคําแหงนี้  เมื่อเทียบกับเสียงวรรณยุกตใน
ปจจุบันพบวา  รูปวรรณยุกตเพียง  2 รูป แตมีเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยปจจุบันครบ 5 หนวยเสียง  
เชน 
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 rj^dn=juliuomikum9p 

 (พอกูช่ือศรีอินทราทิตย – มีเสียงวรรณยุกต สามัญ – โท – ตรี – จัตวา) 
 c,j^dn=jok'Hlv' 

 (แมกูช่ือนางเสือง – มีเสียงวรรณยุกต สามัญ – โท – จัตวา) 
  ^zhvhkp9kp0kdngzvv9p,cDjP''g]d 

 (ผูอายตายจากเผือเตียมแตยังเล็ก– มีเสียงวรรณยุกต สามัญ–เอก–โท–ตรี–จัตวา) 
จากตัวอยางที่ยกมาพบวาไมมีการใช  ไมตรี (  ) และไมจัตวา ( ) ในภาษาไทยสมัยสุโขทัยเลย 
 วรรณยุกตที่ใชอยูในปจจุบันนักภาษาไทเปรียบเทียบสวนมากมีความเห็นวามี
วิวัฒนาการมาจากระบบวรรณยุกตดั้งเดิม คือ *A  *B  *C  และ  *D1  ซ่ึง ฟง กวย ลี (Li, 1977) 
นักภาษาศาสตรเชิงประวัติและเปรียบเทียบเปนคนแรกที่ไดสืบสราง (reconstruct) ภาษาตระกูลไท
ไว     ตอมามีนักภาษาไทเปรียบเทียบหลายทานไดอธิบายถึงพัฒนาการของวรรณยุกตดั้งเดิมซ่ึงมีผล
ตอการเกิดหนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาไทปจจุบันวาสัมพันธกับลักษณะทางสัทศาสตรของ
พยัญชนะตน และ วิลเลียม เจ. เกดนี่ย (Gedney, 1972) เปนผูหนึ่งที่อธิบายการแยกหนวยเสียง
วรรณยุกตโดยจัด กลุมพยัญชนะตนดั้งเดิมของภาษาไทตามลักษณะทางสัทศาสตรที่มีอิทธิพลตอ
การแยกหนวยเสียงวรรณยุกตดั้งเดิม เปน 4 กลุม ไดแก 

 กลุม 1  เสียงไมกองที่เปนเสียงเสียดแทรก และเสียงกัก มีกลุมลม เชน 
   *s,  *hm,  *ph   
 กลุม 2 เสียงไมกองที่เปนเสียงกกั ไมมีกลุมลม เชน 
   *p,  *t ,  *k   
 กลุม 3  เสียงไมกองที่เปนเสียงกกัคอหอยและเสียงที่มีลักษณะนี้รวม เชน 
   */,  */b,  */d   

  กลุม 4  เสียงกองทุกเสยีง เชน  *b , *m, *l, *z    
 เกดนี่ยไดนําความรูในเรื่องชนิดของพยัญชนะตนและอิทธิพลที่มีตอวรรณยุกตดั้งเดิม

มาสรางเปนกลองทดสอบวรรณยุกตในภาษาไทปจจุบัน โดยใชคําสําหรับทดสอบจํานวน  64  คํา 
และเมื่อนําคําภาษาไทยมาตรฐานมาเขียนลงในกลองทดสอบวรรณยุกตจะไดระบบวรรณยุกตใน
ภาษาไทย ดังตารางที่ 1 
 
 
 
                                                 

1 เครื่องหมาย  * หมายถึงเสียงในภาษาไทดั้งเดิมที่สืบสรางขึ้น ไมใชเสียงในภาษาไทปจจุบัน 
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           อักษรกลาง 

อักษรตํ่า 

 
ตารางที่ 1  ระบบวรรณยกุตภาษาไทยมาตรฐานในกลองทดสอบวรรณยุกตของเกดนีย่ 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 พยางคเปน                          พยางคตาย                                         

 
ที่มา : ดัดแปลงจากเกดนีย่ (Gedney 1972 : 483) 
 
 

วรรณยุกตดั้งเดิม  
พยัญชนะตนดั้งเดิม A B C DS DL 
กลุม 1   เสียงเสียด
แทรกอโฆษะ เชน *s  
 *hm *ph  
 

หู           
ขา          24 
หัว 

ไข       
ผา        21 
เขา 

ขาว        
เสื้อ         41 
ขา 
ไข 
หา 

หมัด    
สุก       21 
ผัก 

ขาด 
เหงือก    21 
หาบ 

กลุม 2   เสียงหยุด 
อโฆษะสิถิล   เชน 
*p *t  *k 

ป           
ตา          33 
กิน 

ปา 
ไก       21 
แก 

ปา 
กลา        41 
ตม 

กบ 
ตับ       21 
เจ็บ 

ปอด 
ปก          21 
ตอก 

บิน 
แดง        33 

บา 
บาว     21 

กลุม 3   เสียงกักเสน
เสียงและเสียงที่มี
ลักษณะนี้รวม   เชน 
*/  */b  */d   

ดาว ดา 

บา 
บาน       41 
อา 

เบ็ด 
ดิบ       21 
อก 

แดด 
อาบ        21 
ดอก 

 
มือ 

 
พ่ี 

          
          

กลุม 4   เสียงกองทุก
เสียง  เชน *b  *m  *l  
*z  ควาย      33 

นา 
พอ       41 
ไร 

น้ํา      44 
นอง 
ไม           
มา 

          
นก     44 
มัด 
ลัก 

              
มีด         41 
ลูก           
เลือด 
นอก 

อักษรสูง 
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 ตารางที่ 1  ชองซายสุด  ในแนวตั้งแสดงพยัญชนะตนดั้งเดิมของภาษาไทที่จัดกลุมตาม

ลักษณะทางสัทศาสตรเปน 4 กลุม  คือ กลุม 1  กลุม 2  กลุม 3  และกลุม 4  สวนชองบนสุดใน
แนวนอนเปนวรรณยุกตดั้งเดิม ซ่ึงแบงเปน 5 ชอง  สามชองแรก คือ ชอง A  B  และ C  เปน
วรรณยุกตในพยางคเปน  และสองชองหลัง ชอง  คือ  DS  และ DL  เปนวรรณยุกตในพยางคตาย 

 สัญลักษณ     และ  หมายถึงวรรณยุกตสามัญ เอก โท ตรี และ จัตวา 
ตามลําดับ   หมายเลข 33, 21, 41, 44, และ24 คือเลขแสดงระดับความสูงต่ําของเสียงวรรณยุกต 
ไดแก  เสียงกลางระดับ  เสียงต่ําระดับ  เสียงสูงตก  เสียงสูงระดับ  และเสียงต่ําขึ้น ตามลําดับ 
(วรรณา  เทียนมี 2524 :36)    

 เมื่อพิจารณาคําในแถว A ทุกคํา จะเปนคําที่ไมมีรูปวรรณยุกต และเมื่อสืบยอนกลับไป
ในภาษาไทดั้งเดิม คือ พยางคเปนที่มีหนวยเสียงวรรณยุกต *A    คําในแถว B ทุกคําเปนคําที่มีรูป
วรรณยุกตเอก เมื่อสืบยอนกลับไปในภาษาไทดั้งเดิม คือพยางคเปนที่มีหนวยเสียงวรรณยุกต *B    
และคําในแถว C ทุกคําเปนคําที่มีรูปวรรณยุกตโท เมื่อสืบยอนกลับไปในภาษาไทดั้งเดิม คือพยางค
เปนที่มีหนวยเสียงวรรณยุกต *C 

 สวนหนวยเสียงวรรณยุกต *D  นอกจากจะมีพัฒนาการของเสียงพยัญชนะตนแลว  ยัง
พบวาในภาษาไทปจจุบันหลาย ๆ ภาษาแสดงใหเห็นวามีวิวัฒนาการเรื่องความสั้นยาวของเสียงสระ
ดวย คือหนวยเสียงวรรณยุกตในพยางคตายสระสั้น  และสระยาวที่มีพยัญชนะตนดั้งเดิมกลุม 4 จะ
แตกตางกัน ไดแก หนวยเสียงวรรณยุกตในพยางคตายสระเสียงส้ัน(dead-short syllable) ชอง DS   
ที่มีพยัญชนะตนกลุม 4 (*D4S) จะเปนเสียง 44 ในภาษาไทยมาตรฐานและหนวยเสียงวรรณยุกตใน
พยางคตายสระเสียงยาวหรือสระประสม (dead-long syllable) ชอง DL ที่มีพยัญชนะตนกลุม 4      
(*D4L) จะเปนเสียง 41 ในภาษาไทยมาตรฐาน  
 นอกจากนี้ จะเห็นไดวาเสียงพยัญชนะตนดั้งเดิม กลุม 2 และกลุม 3 ไมทําใหเกิดความ
แตกตางกันของเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยกรุงเทพฯ คือ เสียงวรรณยุกตในคําที่มีพยัญชนะตน  
กลุม 2 และกลุม 3 เปนเสียงเดียวกัน ไดแก เสียงวรรณยุกตชอง A2 กับ A3 เปนเสียง 33  เสียง
วรรณยุกตชอง B2 กับ B3 เปนเสียง 21  เสียงวรรณยุกตชอง C2 กับ C3 เปนเสียง 41  เสียง
วรรณยุกตชอง D2S กับ D3S เปนเสียง 21 และเสียงวรรณยุกตชอง D2Lกับ D3L เปนเสียง 21 เห็น
ไดจากผูพูดภาษาไทยปจจุบันไมแยกความแตกตางในการออกเสียงวรรณยุกตระหวางพยัญชนะตน
ดั้งเดิมกลุม 2 และกลุม 3 ซ่ึงไดพัฒนาเปน  “อักษรกลาง”  พยัญชนะตนดั้งเดิมกลุม 1 ไดพัฒนาเปน  
“อักษรสูง” และพยัญชนะตนดั้งเดิมกลุม 4 ไดพัฒนาเปน  “อักษรต่ํา”  และเมื่อพิจารณารูป
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วรรณยุกต และจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตพบวา รูปวรรณยุกตในพยางคเปนมีเพียง 2 รูปเทานั้น 
คือ รูปวรรณยุกตเอก (     ) และรูปวรรณยุกตโท (     ) แตมีเสียงวรรณยุกตครบ 5  หนวยเสียง ไดแก  

    วรรณยุกตสามัญ     เสียงกลางระดับ (33) 
   วรรณยุกตเอก          เสียงต่ําระดับ   (21) 
   วรรณยุกตโท        เสียงสูงตก         (41)    
   วรรณยุกตตรี         เสียงสูงระดับ     (44)    
   วรรณยุกตจัตวา     เสียงต่ําขึ้น         (24)  
 
สวนในพยางคตายในชอง DS และ DL ไมปรากฏรูปวรรณยุกตดังนี้ 
 D1S   หมัด   D1L  ขาด 
    สุก     เหงือก 
    ผัก     หาบ 
 D2S   กบ   D2L  ปอด 
    ตับ     ปก 
    เจ็บ     ตอก 
 D3S   เบ็ด   D3L  แดด 
    ดิบ     อาบ 
    อก     ดอก 
 D4S   นก   D4L  มีด 
    มัด     ลูก 
    ลัก     เลือด 
         นอก 
 
 ปราณี กุลละวณิชย (2527 : 63 – 64) ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการไมปรากฏรูป
วรรณยุกตในพยางคตาย โดยดูจากหลักฐานตัวเขียนที่เกาที่สุดในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงวา 
“ขอที่นาสังเกตเกี่ยวกับเสียงวรรณยุกต  D ซ่ึงเกิดในพยางคตายก็คือเมื่อเทียบกับหลักฐานทาง
ตัวเขียนแลว รูปพยางคตายไมวาจะเปนสระเสียงส้ันหรือสระเสียงยาวจะไมปรากฏรูปวรรณยุกตเลย  
เชน   -[[  (ขับ)   vvd  (โอก)  ” 
 จึงกลาวไดวาในหลักฐานตัวเขียนสมัยพอขุนรามคําแหง  และคําสําหรับทดสอบเสียง
วรรณยุกตของ เกดนี่ย  ไมปรากฏรูปวรรณยุกตตรี(  )และจัตวา( )ในพยางคเปน   และในพยางคตาย
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ไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ     เมื่อพิจารณาความสัมพันธของการใชรูปวรรณยุกตกับพยัญชนะตนที่
เปนอักษรสูง  อักษรกลางและอักษรต่ํา พบวาแตละหมูผันได 3 เสียงเทานั้น คือ อักษรกลาง ไดแก 
กา กา  กา  อักษรสูง ไดแก ขา ขา ขา  และอักษรต่ํา ไดแก คา คา คา  โดยอักษรสูงสามารถผันรวม
กับอักษรต่ําที่มีเสียงคูกันได 5 เสียง คือ คา  ขา  คา/ขา  คา  ขา  (จินดามณี  ของพระโหราธิบดี)  แต
จากการศึกษาแบบเรียนหลักภาษาไทยของ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2518:14) กลาวถึงการใชรูป
วรรณยุกตในพยางคเปนและพยางคตายวา  “ครั้งบุราณผันดวยไมวรรณยุกตไดแตคําเปนเทานั้น คํา
ตายผันไมได เวนแตคําตายอักษรกลาง ผันดวยไมตรีได เชน แปะ โตะ จุบ ฯลฯ มาบัดนี้มีวิธีผันได
เหมือนกัน” และจากการที่ผูวิจัยไดทําโครงการวิจัยนํารองเร่ือง “การใชรูปวรรณยุกตในคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว”   (วิภาวรรณ  อยูเย็น, 2549: 192-208)  
พบวามีการใชรูปวรรณยุกตตรีในพยางคตายที่เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ  เชน  วอก  (walk)   แยส
(jazz)   ลาฟ(laugh)  เปนตน และยังพบรูปวรรณยุกตจัตวาในพยางคเปนในคําวา     บอย(boy) ซ่ึง
ผลการศึกษาผูวิจัยพบวา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีการใชรูปวรรณยุกตตรี
ในพยางคตายที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา สันนิษฐานวา เพื่อใหเปนที่สังเกตไดวาการใชรูป
วรรณยุกตตรีในพยางคที่ขึ้นตนดวยอักษรต่ํา คําตาย สระเสียงยาวดังกลาวเปนคําที่ยืมมาจาก
ภาษาตางประเทศ  

 การพบคํ าที่ ใช รูปวรรณยุกตต รีและจัตวาทั้ ง ในคํ าไทย  และคํ าที่ ยืมมาจาก
ภาษาตางประเทศและการที่อักษรกลางสามารถผันไดครบ 5 เสียง ดังกลาวจึงเกิดคําถามวา รูป
วรรณยุกตตรีและจัตวามีใชในภาษาไทยเมื่อใด ซ่ึงขอสันนิษฐานเรื่องการใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาวาพบเปนครั้งแรกเมื่อใดนั้นเปนเรื่องที่ถกเถียงกันอยู  บางก็วาพบครั้งแรกในสมัยอยุธยา  บาง
ก็วาพบในสมัยธนบุรี และบางก็วาพบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดังเชน  สุริยา  รัตนกุล (2540: 
85)  สันนิษฐานวา  พบรูปวรรณยุกตตรีในสมัยอยุธยา  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ (2505)  สันนิษฐานวารูปวรรณยุกตจัตวาพบในสมัยธนบุรี  และพบรูปวรรณยุกตตรีใน
สมัยรัชกาลที่ 1  และอิงอร  สุพันธุวณิช (2527)  สันนิษฐานวา  ไมตรีและไมจัตวาพบในสมัยรัชกาลที่ 1 
 ขอสันนิษฐานที่แตกตางกันของการเริ่มมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย    
ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวา  รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเริ่มปรากฏในภาษาไทยเมื่อใด  และ                
มีวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาอยางไร  แมวามีการสันนิษฐานวาเกิดจากการ ยืม
คําจากภาษาตางประเทศ  แตยังไมมีผูใดศึกษาไวอยางลึกซ้ึงวามีปจจัยแวดลอมใดบางที่ทําใหเกิด               
รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาขึ้นในภาษาไทย  นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบปญหาของการเขียนคํายืมใน
ภาษาอังกฤษวาควรใชรูปวรรณยุกตกํากับหรือไมในปจจุบัน  ซ่ึงเกี่ยวของกับการใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาดวย  เพราะหากไมใสรูปวรรณยุกตกํากับในคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษจะมีผลตอระบบ
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การเขียนในภาษาไทย  ทําใหออกเสียงคําไมตรงตามที่ตองการ  การศึกษาเรื่องการใชรูปวรรณยุกต
จึงมีความสําคัญตอระบบการเขียนภาษาไทย  ไมวาจะเปนการเขียนคําไทยหรือคําที่ยืมมาจาก
ภาษาตางประเทศก็ตาม  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรี (    ) และจัตวา (   ) ในภาษาไทย
ตั้งแตสมัยสุโขทัย ถึงสมัยปจจุบัน 

 1.2.2 เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางพยางคที่สัมพันธกับการปรากฏรูปวรรณยุกตตรี (   ) 
และจัตวา (   ) 

 1.2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยืมคําจากภาษาตางประเทศที่มีผลตอการปรากฏรูป 
วรรณยุกตตรี (    ) และจัตวา (   ) ในภาษาไทย 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 1.3.1 รูปวรรณยุกตตรี (    ) และจัตวา (   ) ปรากฏเปนครั้งแรกในปลายสมัยอยุธยา และ
ปรากฏมากขึ้นเปนลําดับจนถึงสมัยปจจุบัน 

 1.3.2 รูปวรรณยุกตตรี (    ) และจัตวา (   ) เกิดจากการยืมคําจากภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
และ ภาษาฝรั่งเศส 
 1.3.3 รูปวรรณยุกตตรี (    ) และจัตวา (   ) จะปรากฏมากในโครงสรางพยางคตาย 
 1.3.4 มีการกําหนดหลักการใชรูปวรรณยุกตตรี (   ) และจัตวา (  ) ในแบบเรียน
ภาษาไทยตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน และในแตละสมัยมีการกําหนดหลักเกณฑการใชที่แตกตางกัน  

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.4.1 การศึกษาถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรกในภาษาไทย ผูวิจัย
ศึกษาขอมูลจากเอกสารทั้งรอยแกวและรอยกรอง ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน 
 1.4.2 การศึกษาวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรี (   ) และจัตวา (   ) ในภาษาไทย 
ผูวิจัยเร่ิมศึกษาตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรเปนตนไปโดยแบงสมัยรัตนโกสินทรออกเปน 3 ชวง   
ไดแก  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2325-2393) สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง (พ.ศ. 2394-
2468) และสมัยปจจุบัน (พ.ศ.2469-พ.ศ.2550) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

8

 1.4.3 เอกสารที่ใชเพื่อการวิเคราะหขอมูลวิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  
ผูวิจัยใชเอกสารที่เปนรอยแกวเทานั้น  เพื่อใหเห็นวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา        
ในสถานการณจริง   
   
1.5 ขั้นตอนการศึกษา 

 1.5.1 ศึกษาและสํารวจงานเขยีนจากบทความทางวิชาการ หนังสือ และงานวิจยั   
ที่เกี่ยวกับวรรณยุกตในภาษาไทย 

 1.5.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการยืมคํา การสัมผัสภาษา ความรูเกี่ยวกับระบบวรรณยกุตใน 
ภาษาไทยและอักขรวิธีไทยสมัยตางๆ 

 1.5.3 รวบรวมคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในเอกสารที่ใชเก็บขอมูล 
 1.5.4 จัดแยกประเภทขอมูล ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 1.5.5 สรุปผลการวิจัย 
  

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากอดีตถึงปจจุบัน  

 1.6.2 ทําใหเขาใจระบบการเขียนภาษาไทย 
 1.6.3 เพื่อเปนแนวทางในการใชรูปวรรณยุกต หรือไมใชรูปวรรณยุกตในคําที่ยืมมาจาก
ภาษาตางประเทศ 
 
1.7 คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
 
คํายืม   คือคําภาษาตางประเทศที่นําเขามาใชในภาษาไทย  
พยางค คือกลุมเสียงที่เปลงออกมาครั้งหนึ่ง ๆ อาจมีความหมายหรือไมมีก็ไดประกอบดวย 
 พยัญชนะตน  สระและวรรณยกุต  สวนตัวสะกดอาจมหีรือไมมีก็ได 
พยางคเปน คือพยางคที่ประสมกับสระเสียงยาว ในแม ก กา  หรือประสมดวยสระเสียงส้ัน หรือ 
 สระประสมที่มีพยัญชนะสะกดแมกง  กน  กม  เกย และเกอว  หรือประสมดวยสระอํา   
 ใอ  ไอ  เอา   
พยางคตาย คือพยางคที่ประสมดวยสระเสียงส้ัน ในแม ก กา หรือประสมดวยสระเสียงยาว หรือ 
 สระประสมที่มีพยัญชนะสะกดแมกก กด กบ   
อักษรสูง คือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเปนเสียงจัตวา มี 11 ตัว ไดแก ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห  
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อักษรกลาง คือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเปนเสียงสามัญมี 9 ตัว ไดแก ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 
อักษรต่ํา คือพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเปนเสียงสามัญมี 24 ตัว ไดแก ค ต ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ  
 ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ 
อักษรควบ คือพยัญชนะตนสองเสียงประสมกับสระเสียงเดียวกัน 
อักษรนํา คือพยัญชนะสองตัวเรียงกันและตัวหนามีอิทธิพลนําเสียงวรรณยุกตของตัวที่ตามมา  
 ตัวหนาจะเปนอักษรสูงหรืออักษรกลาง  ตัวที่ตามมาเปนอักษรต่ําเดี่ยวเทานั้น 
สระส้ัน หมายถึงสระที่ออกเสียงส้ัน  เชน  สระอะ  สระอิ 
สระยาว หมายถึงสระที่ออกเสียงยาว  เชน  สระอา  สระอี 

  
1.8 สัญลักษณท่ีใชในการศึกษา 
~          หมายถึง  รูปแปรของคําคําเดียวกัน  เชน คําวาเล็ก มีรูปแปร 3 รูป  ดังนี้ 

       เลก  ~  เลก  ~  เล็ก 
*        ใชเขียนกํากับคําที่ ปจจุบันไมใชรูปวรรณยุกตตรีหรือรูปวรรณยุกตตรีเปล่ียนเปน 

รูป อ่ืน     เชน   *นะ   *โวย 
Ø          หมายถึง  ไมปรากฏคําที่ใช  หรือไมปรากฏรูปวรรณยุกตตรี    
>           หมายถึง  คําที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนจากรูปเขียนในอดีตเปนรูปเขียนที่ใชใน 
  ปจจุบัน  เชน       
   นะ        >         นะ 
   โวย        >        โวย 
เ -×      หมายถึง  พยางคที่ประสมดวยสระ  เอ  และมีตัวสะกด 
เ - ×      หมายถึง  พยางคที่ประสมดวยสระ  เอ  มีไมตรี  และมีตัวสะกด 
เ - ×      หมายถึง  พยางคที่ประสมดวยสระ  เอ  มีไมไตคู  และมีตัวสะกด  
(ช่ือหนังสือ พ.ศ.) หมายถึง  ขอความที่คัดลอกมาจากหนังสือเลมใด และ 
  แตงเมื่อปใด เชน  สัตวเลกๆ (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
+     หมายถึง  ปรากฏลักษณะเชนนั้น  
-      หมายถึง  ไมปรากฏลักษณะเชนนั้น 
±  หมายถึง  การปรากฏหรือไมปรากฏลักษณะเชนนั้นในโครงสรางพยางค 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
   วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในเรื่องตางๆ  ดังนี้ 
  2.1 วรรณยุกตกับอักขรวิธีไทย 
  2.2 การยืมภาษาและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการยืมคําภาษาตางประเทศมาใชใน 
        ภาษาไทย  

  
2.1 วรรณยุกตกับอักขรวิธีไทย   
 ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวรรณยุกตกับอักขรวิธีไทย  โดยแบงเปน  3  เรื่อง  
คือ  ระบบวรรณยุกตในภาษาไทยกับอักขรวิธีไทย  ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับสมัยที่ปรากฏรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยครั้งแรก  และขอขัดแยงเกี่ยวกับการใชเครื่องหมายวรรณยุกต
ในภาษาไทย  ดังตอไปนี้ 
 2.1.1 ระบบวรรณยุกตในภาษาไทยกับอักขรวิธีไทย   
  ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวรรณยุกตในภาษาไทยตั้งแตการ
วิเคราะหวรรณยุกตดั้งเดิม  โดยมีจุดประสงคเพื่อใหเห็นวาวรรณยุกตดั้งเดิมสอดคลองกับการเขียน
ในสมัยพอขุนรามคําแหง  คือ  มีการเขียนโดยใชรูปวรรณยุกต  3  แบบ  ไดแก  พยางคที่ไมมีรูป
วรรณยุกต  พยางคที่มีรูปวรรณยุกตเอก  และพยางคที่มีรูปวรรณยุกตโท  กอนที่จะมีการกําหนดใช
รูปวรรณยุกต  4  รูป ไวในอักขรวิธีไทย  คือ  รูปวรรณยุกตเอก  (    )  รูปวรรณยุกตโท (    )  รูป
วรรณยุกตตรี (     )  และรูปวรรณยุกตจัตวา (      )   
  1) วรรณยุกตในภาษาไทยดั้งเดิมกับอักขรวิธีไทยสมัยสุโขทัย   
      วิลเลียม เจ เกดนี่ย (1972) แสดงใหเห็นวิวัฒนาการเชิงประวัติของหนวยเสียง
วรรณยุกตดั้งเดิมสําหรับพยางคเปนในภาษาไท คือวรรณยุกต *A *B  *C  และหนวยเสียง
วรรณยุกต ในพยางคตาย  คือ วรรณยุกต  *D  โดยแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางเสียง
วรรณยุกต และพยัญชนะตนดั้งเดิมวา ลักษณะทางสัทศาสตรของพยัญชนะตนดั้งเดิมมีอิทธิพลตอ
การแยกเสียงวรรณยุกตของระบบวรรณยุกตดั้งเดิม  เกดนี่ย (Gedney) ไดนําความรูเร่ืองนี้มาสราง
ตารางทดสอบเสียงวรรณยุกตในภาษาไท  ตารางนี้แสดงความสัมพันธระหวางพยัญชนะตนดั้งเดิม  
4  กลุม กับวรรณยุกตดั้งเดิม *A  *B  *C  และ  *D  โดยมีคําที่ใชสําหรับทดสอบเสียงวรรณยกุตชอง
ละ 3-5 คํา รวม 64 คํา โดยกําหนดใหคําไทดั้งเดิมที่มีวรรณยุกต A เปนคําที่ไมมีเครื่องหมาย
วรรณยุกตกํากับในภาษาไทยกรุงเทพฯ  คําไทดั้งเดิมที่มีวรรณยุกต B  เปนคําที่มีรูปวรรณยุกตเอก

10

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11

กํากับในภาษาไทยกรุงเทพฯ และคําไทดั้งเดิมที่มีวรรณยุกต  C  เปนคําที่มีรูปวรรณยุกตโทกํากับใน
ภาษาไทกรุงเทพฯ   

 ตารางทดสอบวรรณยกุตของเกดนีย่ แสดงใหเห็นความสัมพันธของวรรณยกุตดั้งเดิม
กับรูปวรรณยกุตในภาษาไทย ดังนี้ คําที่มเีสียงวรรณยุกตดั้งเดิมเปน A1234 เปนคําในภาษาไทยที่
เขียนโดยไมมรูีปวรรณยกุตกํากับ  คําทีม่ีเสียงวรรณยกุตดั้งเดิมเปน B1234 เปนคําในภาษาไทยที่
เขียนโดยมีรูปวรรณยกุตเอกกํากับ  และคําที่มีเสียงวรรณยุกตดั้งเดิมเปน C1234 เปนคําในภาษาไทย
ที่เขียนโดยมีรูปวรรณยกุตโทกํากับ  สวนคําที่มีเสียงวรรณยุกตดั้งเดิมในพยางคตายสระสั้นและสระ
ยาวหรือสระประสมในชอง DS และ DL  เปนคําในภาษาไทยทีเ่ขียนโดยไมมีรูปวรรณยกุตกํากบั 
เชน DS 1234  ไดแกคําวา หมัด  กบ  เบ็ด  และนก ตามลําดับ  สวนคําในชอง DL 1234  ไดแกคําวา  
ขาด  ปอด  แดด  และมีด  ตามลําดับ 

 ปราณี กุลละวณิชย (2527 : 63-64) ไดช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธของเสียงวรรณยุกต
ดั้งเดิม *A *B *C และ*D กับรูปวรรณยุกตในภาษาไทยสมัยพอขุนรามคําแหงวา  เมื่อนําระบบ
วรรณยุกตดั้งเดิมของภาษาไทไปเปรียบเทียบกับหลักฐานตัวเขียนที่เกาที่สุด คือ ศิลาจารึกหลักที่ 1  
ของ          พอขุนรามคําแหง พบวาภาษาไทดั้งเดิมมีระบบวรรณยุกตสามเสียง *A *B และ *C  ใน
พยางคเปน สอดคลองกับการเขียนรูปวรรณยุกตในพยางคเปนสมัยพอขุนรามคําแหงคือมีรูปพยางค 
3 แบบที่เกี่ยวของกับเสียงวรรณยุกต  คือพยางคที่ไมมีรูปวรรณยุกต เชน  ^d (กู) พยางคที่มีรูป
วรรณยุกตเอก    ( » ) เชน  rj (พอ)  และพยางคที่มีรูปวรรณยุกตโท (  ) เชน  -hv' (ของ) สวน
พยางคตายที่นักภาษาศาสตรเปรียบเทียบไดสืบสรางเสียงวรรณยุกต *D นั้น  ในสมัยพอขุน
รามคําแหงพยางคตายไมวาจะเปน  สระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวจะไมปรากฏรูปวรรณยุกตเลย  
เชน  -[[ (ขับ)  Fvd  (โอก)  จึงเห็นไดวาในสมัยสุโขทัยยังไมมีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใชใน
ภาษาไทยมีเพียงรูปวรรณยุกตเอก ( » ) และโท (   ) เทานั้น 
     2) อักขรวิธีไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   
      ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับอักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
(สมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325  ถึงรัชกาลที่ 3  พ.ศ.2394)  เพื่อใหเขาใจอักขรวิธีและระบบการเขียน
โดยใชรูปวรรณยุกตในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  จากผลการวิจัยของอภิวัน  เชื้อไทย (2526) ที่
เกี่ยวของกับวรรณยุกตสรุปไดวา  รูปวรรณยุกตที่พบมี   3  รูป  ไดแก  รูปเอก (      )  รูปโท (    ) และ
รูปจัตวา (    )  สวนการใชเครื่องหมายไมไตคู (    ) นั้นพบวา  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนใชเขียน
บนพยัญชนะในพยางคปด  ซ่ึงเปนพยางคที่มีรูปสระ เ-  มีพยัญชนะสะกด  และไมมีรูปวรรณยุกต
กํากับ  พยางคเหลานี้ปจจุบันเขียนอยางเดียวกัน  และเปนพยางคที่ออกเสียงสระเสียงสั้น  / e / เชน  
เก็บ  แตคําเหลานี้โดยทั่วไปในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนอาจไมปรากฏรูป (    ) ได  เชน เกบ (เก็บ)  
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การปรากฏคําคําเดียวกันมีทั้งใสและไมใสไมไตคู (    ) จึงแสดงวาสมัยตนรัตนโกสินทรตอนตน
ความแตกตางระหวางสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาว / e / , / e: / ไมใชความแตกตางที่สําคัญ  ดังที่
พระยาอนุมานราชธน (2515 : 189) อธิบายถึงการใชไมไตคูสมัยรัตนโกสินทรตอนตนวา “...เราจะ
เห็นหนังสือโบราณ ไมใชไมไตคูกันมากเหมือนทุกวันนี้สังเกตเห็นวา  คําใดที่ออกเสียงสั้น  และไม
มีความหมายเปนอยางอื่นเมื่อออกเสียงยาว ก็ไมใส       เวนไวแตเมื่อเปนเสียงสั้นยาวมีความหมาย
ตางกัน  ทั้งสองเสียงจึงจะใส       เชน  เอ็น  กับ  เอน” 
 การพบวาไมไตคูใส เพื่อใหเปนเสียงสั้นนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  พุทธชาติ                   
ธนัญชยานนท (2536)  ที่ศึกษาเรื่องการเกิดความตางดานความสั้นยาวของสระกลางและสระต่ําใน
ภาษาไทย  พุทธชาติพบวาเครื่องหมายไมตรี       ที่ใชรวมกับรูปเขียน  (เ-x) ในคําปจจุบันใชรูปเขยีน 
(เ- x) ปรากฏในขอมูลสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและตอนกลาง  คําที่ใชรูป     กํากับนี้มีเพียง  2  คํา  
ไดแก  เลน  เหมน  นอกจากนี้ยังพบอีกวามีการใชรูปเขียนหลายแบบในลักษณะเดียวกับรูปเขียน   
(เ- x) ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากในระยะเวลาแรกๆ ยังไมมีการกําหนดใชเครื่องหมายไมไตคูกํากับ      
รูปสระ  เพื่อแสดงลักษณะบางประการของสระ  จึงนําเอารูปเครื่องหมายอื่นๆ ที่เคยใชทําหนาที่
อยางอื่นมากํากับสระกอน  เมื่อมีการกําหนดแนนอน  จึงเลิกใชเครื่องหมายอื่นๆ เพื่อไมใหเกดิความ
สับสนอีก ในปจจุบันจึงมีเฉพาะรูปเขียน (เ- x) เพียงรูปเดียว  และพุทธชาติพบวาปจจัยที่นาจะทําให
มองเห็นความตางดานความสั้นยาวของสระกลางและต่ํา  คือ  ปจจัยดานการยืมคํา  การสรางคําใหม  
และการปรับระบบเสียงใหสมมาตร  นอกจากปจจัยดานการยืมคําที่ทําใหมีความตางดานความสั้น
ยาวของสระแลว  สุพจน    ประไพเพชร (2533) ยังใหขอสันนิษฐานวา ปจจัยดานการยืมคํายังมีผล
ตอการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยดวยคือเพื่อใชกับอักษรกลาง ทําใหอักษรกลาง
มีเสียงวรรณยุกตเทากับ อักษรสูง และอักษรต่ําผันรวมกัน ดังนี้ 
  อักษรสูง – ต่ําผันรวมกัน  คา ขา ขา/คา  คา ขา 
  อักษรกลาง    กา กา กา  กา กา 
นอกจากพบรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางแลว  ยังพบรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในคํายืมจากภาษาตางประเทศ  เชน  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และพบใน      
คําไทย  ไดแก  คําอุทาน  คําเลียนเสียงธรรมชาติ  และคําลงทายดวย 
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     3) อักขรวิธีไทยในสมัยปจจุบัน   
    ภาษาไทยเปนภาษาวรรณยุกต (tone lauguage) วิธีการเขียนภาษาไทย
จึงตองมีเครื่องหมายสําหรับเขียนแทนเสียงวรรณยุกต  และตองมีหลักเกณฑการเขียนที่แนนอน     
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2518 : 13-17) ไดกําหนดแบบหลักวรรณยุกตเพื่อการจําแนกรูปวรรณยุกต
ในพยางคโดยดูความสัมพันธระหวางชนิดของพยัญชนะตน ซ่ึงไดแก อักษรสูง อักษรกลาง และ
อักษรต่ํา การประสมสระสั้น – ยาว และลักษณะพยางคเปน – พยางคตาย  ดังตอไปนี้ 
 

                     เสียง-สามัญ เอก โท           ตรี      จัตวา 
  คําเปน            กา  กา  กา  กา  กา 
    อักษรกลาง          รัสสะ           -  กะ  กะ  กะ  กะ 
  คําตาย         ทีฆะ          - กาก กาก กาก กาก 

      คา 
   คําเปน           คา ขา            ขา  คา             ขา 

  คู           คะ 
      รัสสะ         - ขะ ขะ คะ            คะ 

 คําตาย        คาก 
     อักษรต่ําใช                      ทีฆะ       - ขาก  ขาก   คาก         คาก 
   อักษรกลางและ  
     อักษรสูงชวย                  กลางนํา             อยา อยา หยา อยา        อยา 
     คําเปน     งา 
                 สูงนํา           งา  หงา หงา งา          หงา 
          เดี่ยว                     กลางนํา       -       อยะ อยะ อยะ อยะ 
              รัสสะ 
      คําตาย        สูงนํา           -          หงะ งะ งะ งะ 
                                                
               หงะ 
                 กลางนํา      -    อยาก อยาก      อยาก      อยาก 
     ทีฆะ    งาก  
                สูงนํา          -         หงาก  งาก        งาก 
         หงา      
                       
ภาพที ่1  แบบหลักวรรณยุกตของพระยาอปุกิตศิลปสาร 
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 พระยาอุปกิตศลิปสาร (2518 : 17) อธิบายการผันวรรณยกุตในแบบหลักวรรณยกุตไว
ดังนี ้

 พยางคเปน คือ พยางคที่ประสมดวยทีฆสระ (สระยาว) ในแม ก กา กับเสียงแมกง   กน    
กม เกย และเกอว 
 พยางคตาย คือ พยางคที่ประสมดวยรัสสระ (สระส้ัน) ในแม ก กา (เวนแต สระ  
อํา  ไอ ใอ  เอา) กับเสียงในแมกก กด กบ 

 ชนิดของพยัญชนะตน ไดแก 
  อักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 
  อักษรกลางมี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ 
  อักษรต่ํามี 24 ตัว แบงเปน 
   อักษรต่ําเดี่ยว 10 ตัว คือ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ 
   อักษรต่ําคู 14 ตัว คือ ค ฅ ฆ ช ฌ ซ ฑ ฒ ท ธ พ ภ ฟ ฮ 
 นอกจากนี้แบบหลักวรรณยุกตของพระยาอุปกิตศิลปสาร  อธิบายถึงความสัมพันธของ
วรรณยุกตกับไตรยางศ  ดังตอไปนี้ 

 ไตรยางศ คือการแบงพยัญชนะออกเปน 3 พวก ตามวิธีวรรณยุกต เพราะวรรณยุกตนั้น
เกี่ยวของกับพยัญชนะ จึงเขียนรูปวรรณยุกตไวบนพยัญชนะไตรยางศ คืออักษร 3 หมู ดังนี้ 
 (1)  อักษรสูง ผันได 3 เสียง คือ  
          คําเปน พื้นเสียงเปนเสียงจัตวา ผันดวยไม        เปนเสียง  เอก  โท  ตามลําดับดังนี้  
ขา   ขา  ขา  
          คําตาย  พื้นเสียงเปนเสียงเอก   ผันดวยไม       เปนเสียง โท ดังนี้  ขะ  ขะ 
 (2)  อักษรกลาง ผันไดครบทั้ง 5 เสียง คือ  

               คําเปน  พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ  ผันดวยไม                     เปนเสียง  เอก  โท  ตรี   
จัตวา  ตามลําดับ  ดังนี้  กา  กา   กา  กา  กา 
          คําตาย  พื้นเสียงเปนเสียงเอก ผันดวยไม                   เปนเสียง  โท  ตรี  จัตวา 
ตามลําดับ ดังนี้ กะ   กะ   กะ   กะ     
 (3)  อักษรต่ํา   ผันได 3 เสียงคือ  
          คําเปน  พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ  ผันดวยไม       เปนเสียงโท และตรี ตามลําดับ 
ดังนี้  คา  คา  คา 
         คําตาย รัสสระ  พื้นเสียงเปนเสียงตรี ผันดวยไม           เปนเสียง โท และจัตวา  
ตามลําดับ  ดังนี้ คะ  คะ  คะ,  คัก   คั่ก   คั๋ก 
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               คําตาย ทีฆสระ  พื้นเสียงเปนเสียงโท ผันดวยไม              เปนเสียง ตรี และจัตวา  
ตามลําดับ  ดังนี้ คาก  คาก  คาก 

 อักษรต่ําคูกับอักษรสูง  ผันไดไมครบ  5  เสียงวรรณยุกต อยางอักษรกลาง ตองใชวิธีเอา
เสียงอักษรที่เปนคูกันเขาชวยจึงผันไดครบ 5 เสียง ดังนี้  คา  ขา   คา/ขา   คา   ขา   

 อักษรต่ําเดี่ยว  คืออักษรต่ําที่ไมมีเสียงอักษรสูงเปนคูกันมี 10 ตัว คือ ง  ญ  ณ  น  ม  ย  ร  
ล  ว  ฬ  พวกนี้ไมมีเสียงอักษรสูงเปนคูกันเขาชวยใหผันไดครบ 5 เสียงอยางอักษรคู จึงตองใชอักษร
กลางหรืออักษรสูงนํา  ถาอักษรกลางนําจะผันอยางเดียวกับอักษรกลาง ดังนี้ 
 กงา (กะ – งา)  กงา  กงา  กงา  กงา,  กรา  (ก ๎รา)  กรา   กรา  กรา  กรา  วิธีนํานี้บางทีก็
อานเปน 2 พยางค เชน กงา  อานวา  กะ-งา  บางทีก็อานกล้ําเปนพยางคเดียว เชน กรา  อานวา  ก ๎รา 
แตถาตัว อ นํา ตัว ย ไมตองอานออกเสียงตัว อ ดังนี้ อยา  อยา  อยา  อยา  อยา ออกเสียงดวยตัว ย ตัว
เดียว เปนแตผันอยางอักษรกลางเทานั้น ถาอักษรสูงนําก็อานเสียงอักษรสูงดังนี้ ขงา  (ขะ-หงา)  ขงา  
ขงา,  ขรา (ข ๎รา)  ขรา  ขรา  แตถาตัว ห นํา ไมตองออกเสียงตัว ห ออกเสียงอักษรเดี่ยวที่ตามหลัง
เปนเสียงจัตวา และผันอยางอักษรสูง ดังนี้  หงา  หงา  หงา 
 ดวยใชวิธีนําเชนนี้  อักษรเดี่ยวจึงผันไดครบทั้ง 5 เสียง ดังนี้  อยา  อยา   อยา  อยา  อยา,   
งา   หงา   งา/หงา     งา   หงา                 

 จากการทบทวนวรรณกรรมตั้งแต  การวิเคราะหวรรณยุกตดั้งเดิมกับอักขรวิธีไทยสมัย
สุโขทัย  พบวามีการเขียนโดยใชรูปวรรณยุกต  3  แบบ  คือ  พยางคที่ไมมีรูปวรรณยุกต  พยางคที่มี
รูปวรรณยุกตเอก  และพยางคที่มีรูปวรรณยุกตโท  ตอมามีการเพิ่มรูปวรรณยุกตในภาษาไทยเปน  4  
รูป  ไดแก  รูปวรรณยุกตเอก (      )  รูปวรรณยุกตโท (    )  รูปวรรณยุกตตรี   (     )  และรูปวรรณยุกต
จัตวา (      )  ทําใหตัวอักษรไทยสามารถเขียนเสียงที่ไมเคยปรากฏในคําภาษาไทยและไมอยูใน
ระบบเสียงภาษาไทยไดโดยใชรูปวรรณยุกตเอก (      )  รูปวรรณยุกตโท (    )  รูปวรรณยุกตตรี (     )  
และรูปวรรณยุกตจัตวา (      )  เชน กะ  กะ  กะ  กาก  กั๋ก  คะ คาก  งะ  ขะ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวารูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีใชในภาษาไทยเมื่อใด  และมีวิวัฒนาการอยางไร 
 2.1.2 ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับสมัยท่ีปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยเปน
คร้ังแรก   
  ตัวอักษรไทยสมัยสุโขทัยของพอขุนรามคําแหง มีวรรณยุกตเพียง 2 รูป คือ 
ไมเอก (   )  และไมโท (   ) เทานั้น  สวนรูปวรรณยุกตโท (   ) ในสมัยสุโขทัย  เหมือนรูปวรรณยุกต
จัตวาในสมัยปจจุบัน  ตอมามีการเพิ่มรูปวรรณยุกตตรี  (    ) และจัตวา (   ) ในภาษาไทยโดยในสมัย
ปจจุบันเปลี่ยนรูปวรรณยุกตโทเปนรูป      และปจจุบันไดนํารูปคลายวรรณยุกตโทในสมัยสุโขทัย
มาเปนรูปวรรณยุกตจัตวา (   ) อิงอร สุพันธุวณิช (2527 : 441-442) พบวาไมโทแบบรูปกากบาท (  )    
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คอย ๆเปลี่ยนรูปเปนไมโทแบบปจจุบัน (    ) ในระหวาง พ.ศ. 1922 – 1942   จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับขอสันนิษฐานเรื่องการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวามีใชในภาษาไทย
เปนครั้งแรกเมื่อใดนั้น พบวามีนักวิชาการและหลายทานไดแสดงความคิดเห็นแตกตางกัน  ซ่ึง
สามารถจัดไดเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้ 

 กลุมท่ี 1 สันนิษฐานวารูปวรรณยุกตตรีมีใชคร้ังแรกในสมัยพระเจาทรงธรรม  (พ.ศ.
2163-2171)   

 นักวิชาการกลุมนี้ ไดแก  สุริยา รัตนกุล (2540 : 85) สันนิษฐานถึงการใชรูปวรรณยุกต
ตรีวา  พบในสมัยพระเจาทรงธรรมแหงกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2169  คือพบในจดหมายสัญญา
การคากับประเทศเดนมารค ซ่ึงเขียนในรัชกาลพระเจาทรงธรรม ใน ค.ศ.1626 ในจดหมายฉบับนี้มี
การใชเครื่องหมายวรรณยุกตตรี (    ) แลว เชน คําวา  เอี้ยมจุน  สําหรับรูปวรรณยุกตจัตวานั้นไม
สามารถตรวจสอบไดวาปรากฏครั้งแรกเมื่อใด   

 กลุมท่ี 2 สันนิษฐานวารูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีใชในจินดามณีสมัยพระเจาบรมโกศ  
(พ.ศ.2275-2301)   

 นักวิชาการกลุมนี้ไดแก เบ็ญจวรรณ  สุนทรางกูล (2518)  และลัลลนา   ศิริเจริญ (2520) 
โดยอางถึงแหลงขอมูลที่พบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาแหลงเดียวกัน คือ จินดามณีฉบับพระ
เจาบรมโกศ โดย เบ็ญจวรรณ  สุนทรางกูล (2518:9)  กลาวถึงการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาที่พบ
ในสมัยพระเจาบรมโกศวา  “วรรณยุกต มี 4 รูป คือ                  ซ่ึงเรียกวา รูปคอนหางโค รูปขอ  รูป
เลขเจ็ด รูปตีนกา และอธิบายวา ไมตรี และไมจัตวา ใชสําหรับเขียนคําลาวและคําไทย สวนคําบาลี
สันสกฤตนั้น ไมใสเครื่องหมายทั้งสองนี้…”  

 นอกจากนี้ลัลลนา   ศิริเจริญ (2520 : 64) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาวา “แทจริงมีเพียง 2 รูป เทานั้น คือ ไมเอก และไมโท สวนไมตรีและไมจัตวาเปน
เครื่องหมายที่มาเติมสมัยหลัง คือ สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ”   

 กลุมท่ี 3 สันนิษฐานวารูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีใชในสมัยธนบุรี   
 นักวิชาการกลุมนี้ไดแก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ

ประเสริฐ   ณ นคร (2541)  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2505: 245) ทรงสันนิษฐานถึงรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาไวเมื่อ พ.ศ.2475 ใน “สาสนสมเด็จ” โดยทรงตรวจดูหนังสือลายมือเขียนใน
สมัยอยุธยาที่มีอยูในหอพระสมุดสําหรับพระนคร แตไมพบหลักฐานตัวเขียนครั้งอยุธยา  ทรงพบ
รูปวรรณยุกตจัตวาในหนังสือรามเกียรติ์สมัยพระเจาธนบุรี  และพบรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัชกาลที่ 1  
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การคนหากําเนิดไมตรี ไมจัตวา ไดพบเขียนใชผันเสียงอยางปจจุบันนี้ ไมจัตวามีอยูใน
หนังสือ รามเกียรต์ิ พระราชนิพนธพระเจากรุงธนฯ ในหนังสือกฎหมายฉบับประทับตรา 3 
ดวงครั้งรัชกาลที่ 1 ลักษณะเบ็ดเสร็จ มีท้ังไมตรีและไมจัตวา ถือเปนหลักฐานไดวามีแลวเมื่อ
รัชกาลที่ 1  
 

 ประเสริฐ   ณ นคร (2541 : 51) มีความเห็นเชนเดียวกับ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม 
พระยาดํารงราชานุภาพโดยกลาวถึงการใชวรรณยุกตตรีและจัตวาไวในบทความเรื่อง “ลายสือไทย”
และไดใหขอสันนิษฐานวา  
 

ไมตรี และไมจัตวาเพิ่งจะมีข้ึนในสมัยกรุงธนบุรี หรือสมัยกรุงเทพฯนี้เอง เมื่อประเทศไทย
ติดตอกับประเทศจีนประเทศลาว และลานนามากขึ้น จึงเกิดความจําเปนที่จะตองเพิ่มรูป
วรรณยุกตใหอักษรกลางออกเสียงเปนเสียงตรีและจัตวาไดดวย เชนคํา เกง และ เจา เปนตน 
 
 กลุมท่ี 4 สันนิษฐานวาพบรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัชกาลที่ 1   
 นักวิชาการกลุมนี้ไดแก  อิงอร   สุพันธุวณิช (2527) และอภิวัน  เชื้อไทย (2526) 

กลาวถึงการพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัชกาลที่ 1  ไวดังนี้ 
 อิงอร  สุพันธุวณิช (2527 : 555)  ศึกษาวิวัฒนาการอักษรไทยพบรูปวรรณยุกตตรี(    ) 

และวรรณยุกตจัตวา (   ) ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน คือ  พบรูปวรรณยุกตตรีคําเดียว ไดแกคําวา 
“พระเจานํากก” ในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 หนังสือพระยามหาโยธาถึงอุบากองผูหลานวา
ดวยการสวนตัวและเบ็ดเตล็ด จ.ศ. 1164 (พ.ศ. 2346)  รูปวรรณยุกตจัตวา (   ) อิงอรพบวาใชนอย
มาก ไดแกคําวา “ตังเกี๋ย  จิ๋วิแหว  และจิ๋วิถึก”ในหนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 พระราชสาสนถึง
ญวนวาดวยการเมืองเวียงจันทน และเรื่ององคเชียงสือ จ.ศ. 1156 (พ.ศ. 2337)  

 สวนอภิวัน   เชื้อไทย (2526 : 19)    ศึกษาเรื่อง “อักขรวิธีไทยสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน”  กลาวถึงการพบรูปวรรณยุกตจัตวาวา “วรรณยุกตจัตวา (   )  พบการใชในคําเพียงคําเดียว
คือคําวา  เกง ในกฎหมายฉบับตราสามดวง จ.ศ. 1144”  

 สรุปไดวาผลงานวิจัยในอดีตที่มีความเห็นแตกตางกันในเรื่องชวงเวลาที่มีการปรากฏใช
รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  กลาวคือ สุริยา รัตนกุล  สันนิษฐานวาไมตรีพบในสมัยพระ
เจาทรงธรรม   ลัลลนา    ศิริเจริญ  และเบ็ญจวรรณ  สุนทรางกูล  แสดงความเห็นวาไมตรีและ
ไมจัตวา  เปนเครื่องหมายที่เติมขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  ปลายสมัยอยุธยา สวน 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และประเสริฐ  ณ  นคร ไดใหขอสันนษิฐาน
วา ไมตรีเพิ่งจะมีขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี  และไมจัตวามีในสมัยรัตนโกสินทร  และ  อิงอร  สุพันธุวณิช     
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ไดใหขอสันนิษฐานถึงรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยวา  เพิ่งมีวรรณยุกตครบทั้ง 4 รูป  ใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ขอสันนิษฐานเรื่องการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวาพบเปนครั้งแรก
เมื่อใดนั้นเปนเรื่องที่ถกเถียงกันอยู  ดังนั้นในวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการปรากฏ
เปนครั้งแรกของรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเพื่อใหไดคําตอบที่แนนอน  
 2.1.3 ขอขัดแยงเกี่ยวกับการใชเคร่ืองหมายวรรณยุกตในภาษาไทย   
  การเขียนคํายืมภาษาอังกฤษ  พบวาบางครั้งมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  
เชน  กาซ  บอย  และบางคําไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ  เชน  การด  ทําใหเกิดขอขัดแยงเกี่ยวกับการใช
เครื่องหมายวรรณยุกตในภาษาไทย 2 ลักษณะ ไดแก ไมใชเครื่องหมายวรรณยุกตในคํายืม
ภาษาอังกฤษและใชเครื่องหมายวรรณยุกตในคํายืมภาษาอังกฤษ 

 1) ไมใชเคร่ืองหมายวรรณยกุตในคํายืมภาษาอังกฤษ   
      ในป พ.ศ. 2485 ราชบณัฑิตยสถานไดกาํหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาองักฤษ 
ซ่ึงประกาศใชคร้ังแรกในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องบัญญัติศัพทฉบับที่ 1 ใบแนบที่ 1 วธีิ
ทับศัพทฉบับลงวันที่ 24 กนัยายน 2485 ในหลักเกณฑทับศัพทของราชบัณฑิตยสถานไมมีการใช
เครื่องหมายวรรณยุกต หรืออักษรบอกเสียงสูง – ต่ํา หลักเกณฑนี้เมือ่ไดนํามาใชพบปญหาหลาย
ประการ ราชบัณฑิตยสถานจึงไดมีการปรบัปรุงหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษแทนฉบับแรก
และประกาศใชเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2532 โดยกําหนดตารางเทียบเสียงสระและเสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษ (ราชบณัฑิตยสถาน 2532 : 10-27) ไวอยางชัดเจน และถือปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกันเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ในเรื่องการใชรูปวรรณยกุต ราชบัณฑิตยสถานกําหนดไววา “การเขียน
คําทับศัพทไมตองใสเครื่องหมายวรรณยกุต ยกเวนในกรณีที่คํานั้นมีเสยีงซํ้ากับคําไทย จนทําใหเกิด
ความสับสน อาจใสวรรณยุกตได เชน โคก โคมา” (ราชบัณฑิตยสถาน 2531 : 11) นอกจากนี้คําทับศัพท
ที่ใชกันมานานจนถือเปนคําไทยและปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดิม 
เชน เชิ้ต กาซ แกส เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน 2532 : 9) 
      กลาวไดวา เกณฑการทบัศัพทของราชบัณฑิตยสถานเปนระบบที่เนนการถายเสียง 
คือ ยึดการออกเสียงเปนหลัก และใหเขียนในลักษณะทีจ่ะสะดวกแกการอานในภาษาไทย สําหรบั
เร่ืองการใชรูปวรรณยุกตนั้น ราชบัณฑิตยสถานกําหนดวา การเขียนคําทับศัพทไมตองใสเครื่องหมายวรรณยกุต 
นอกจากบางคําที่ไดเขียนกันมาจนติดแลว แมจะมเีครื่องหมายวรรณยกุตอยูบาง ราชบัณฑิตยสถานก็
ใหใชไดตามเดิม แตทั้งนีจ้ะตองไมขัดกับหลักอักขรวิธีของไทยดวย 
         2) ใชเคร่ืองหมายวรรณยุกตในคํายืมภาษาอังกฤษ   
      นิตยา  กาญจนะวรรณ (2549)  กลาวถึงปญหาการใชเครื่องหมายหรืออักษร
บอกเสียงสูงต่ํา ในคําทับศัพทจากภาษาอังกฤษวา  จากหลักเกณฑการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน คือ 
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ไมใสเครื่องหมายวรรณยุกตในคําที่มาจากภาษาซึ่งไมมีวรรณยุกต  คือ  ภาษาอังกฤษ  และใส
เครื่องหมายวรรณยุกตในคําที่มาจากภาษาซึ่งมีเสียงวรรณยุกต  คือคําภาษาลาว  และจีน ยกเวนคํายืม
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเปนคําเกาที่เคยเขียนอยางมีรูปวรรณยุกตกํากับ เชน  เคก (cake)  กอก (cock)   
กอบป (copy)  โนต (note)โอก (oak)  ปล๊ัก (plug) ปม (pump) เชิ้ต (shirt) นั้น เปนคําไทยที่ตั้งขึ้น
กอนมีหลักเกณฑการทับศัพท  และถือวาคําเหลานี้กลมกลืนกลายเปนคําไทยไปแลวจึงคงรูป
วรรณยุกตไวเชนนั้น  ดังนั้นตามหลักเกณฑขางตน คําวา New York จึงเขียนทับศัพทวา “นิวยอรก”   
โดยไมตองมีรูปวรรณยุกตกํากับ  แตคํานี้มีผูออกเสียงแตกตางกันเปน 3 แบบ คือ ออกเสียงวา  [นิวย
อก]  ตามอักขรวิธีไทย  ออกเสียงวา  [นิวยอก]  ตาม  “เกณฑเดิม”  กลาวคือ พยางคที่เปนคําตายจะ
ออกเสียงตรี  และออกเสียงวา  [นิวหฺยอก]  ตาม  “เกณฑใหม”  กลาวคือ พยางคที่เปนคําตายจะออก
เสียงเอก  คําวา “เกณฑ” ในที่นี้หมายถึง “หลัก” ที่อยูในสมองของผูใชภาษา  ภาษาไทยในระยะแรก
นั้น รับมาแตตัวอักษร มิไดรับเสียงเขามาดวย “หลัก” ที่คนไทยประมวลไดหลักหนึ่ง  คือ ถาคํานั้น
เปนคํายืมภาษาอังกฤษพยางคทายที่เปนคําตายออกเสียงเปนเสียงตรี นิตยา  กาญจนะวรรณ (2549)  
เสนอใหเห็นถึงหลักเกณฑที่มีปญหาในการออกเสียงคํายืมภาษาอังกฤษวามี 5 ประเด็น คือ  
 

 ประเด็นที่ 1     ตอไปนี้คําทับศัพทควรจะใชรูปแบบใด รูปแบบที่เปนกลางอยาง  
“นิวยอรก” หรือรูปแบบที่ออกเสียงตามสมัยนิยมอยาง “ผับ”  

 ประเด็นที่ 2     ถาจะใชรูปแบบเปนกลางอยาง “นิวยอรก” คําวา “ผับ” ก็ตองเขียนวา  
“พับ” 

 ประเด็นที่ 3     ถาจะใชรูปแบบที่ออกเสียงตามสมัยนิยมอยาง “ผับ” คําวา “นิวยอรก”  
ก็ตองเขียน “นิวหยอรก” 

 ประเด็นที่ 4     ถาจะใชท้ัง 2 แบบ คําเกาท่ีเคยใชกันมาจนติดในภาษาแลวก็ใชกันตอไป  
เชน “นิวยอรก” แตถาเปนคําใหมก็เขียนแบบใหม เชน “ผับ” 

 ประเด็นที่ 5     จะเขียนตามแบบใดก็ได เชน  New York  จะเขียนวา “นิวยอรก”  
“นิวยอรก” หรือ “นิวหยอรก” ก็ได pub จะเขียนวา “พับ” หรือ “ผับ”  
ก็ได ตามวิธีออกเสียงของแตละบุคคล  สิ่งท่ีตองระวังเปนอยางยิ่ง 
ก็คือ “ผลกระทบ” ท่ีจะเกิดขึ้นกับคําอื่นๆ ในภาษาไทย 
 

 นิตยา  กาญจนะวรรณ  กลาวถึงหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถานที่วาไมตองใส
เครื่องหมายวรรณยุกตในคําทับศัพทภาษาอังกฤษวาควรเลือกหลักเกณฑที่มีปญหานอยที่สุด และ
อาจตองนําหลายเกณฑมาผสมผสานกัน  
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 ผูที่ช้ีใหเห็นถึงความขัดแยงในการใชเครื่องหมายวรรณยุกตในคํายืมภาษาอังกฤษอีก
ทานหนึ่ง  คือ  กาญจนา นาคสกุล (2549 : 6-9) ไดกลาวถึงปญหาการเขียนคําภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทยปจจุบันวา   

 
การเขียนคําท่ีรับมาจากภาษาอังกฤษถาเขียนตามหลักการทับศัพทท่ีใชในปจจุบัน คือ ถายแต
เสียงพยัญชนะกับสระ ไมถายหรือคํานึงถึงเสียงวรรณยุกต  การเขียนนั้นจะไมสะทอนการ
ออกเสียงคํานั้นๆในภาษาไทย นอกจากนี้ยังจะทําใหระบบอักขรวิธีของไทยที่ใชมาแต
โบราณเปลี่ยนแปลงไป เชน คําวา  บุกกิง  อานวา  บุกกิ้ง  เมื่อพบวาคําวา บุกกลอย จะอาน
วา บุกกลอย หรือไม คําวา เลนส  อานวา เล็น คําวา เอน ก็ตองออกเสียงวา เอ็น การใส
เครื่องหมายวรรณยุกตและเครื่องหมายไมไตคูถูกตัดออกจากระบบการเขียนคํายืม เมื่อมีคํา
ยืมจากภาษาอังกฤษมากๆเขา ก็จะสังเกตไดยากวา คําใดเปนคําภาษาอังกฤษ คําใดเปนคํา
ไทย เชน คําวา มารค (มารฺค / Mark) นิดา (นิดา / Nida) บุก (บุก /book) กอด (กอด / God) 
ลุกกูด (ลุกกูด / look good) ลอก (ลอก / lock) เมื่อใดเปนคําไทย เมื่อใดเปนคํายืม
ภาษาอังกฤษ  มีบางคนใหเหตุผลวา ท่ีไมตองการใหใสเครื่องหมายวรรณยุกตในคําท่ีรับมา
จากภาษาอังกฤษ ก็เพราะวา ภาษาอังกฤษไมมีวรรณยุกต คําภาษาอังกฤษอาจออกเสียงสูงต่ํา
ไดโดยไมเปลี่ยนความหมาย ถาใสเครื่องหมายวรรณยุกตจะทําใหผิดรูปคําภาษาอังกฤษ 

 
 กาญจนา นาคสกุล (2549 : 8) ไมเห็นดวยกับการเขียนทับศัพทโดยไมใชรูปวรรณยุกต

กํากับ  โดยใหเหตุผลวา คําภาษาใดก็ตามเมื่อรับเขามาใชในภาษาไทยจะปรับเสียงใหเขากับระบบ
ของภาษาไทยแลวออกเสียงคงที่ตามระบบเสียงภาษาไทย ใชหนวยเสียงภาษาไทย ออกเสียงตาม
จังหวะของคนไทย เมื่อจะเขียนก็ตองเขียนตามระบบอักขรวิธีของไทย คือมีระบบวรรณยุกตที่คน
ไทยออกเสียงไดชัดเจน 

 ปญหาเรื่องการใชเครื่องหมายวรรณยุกตนี้ไดมีนักภาษาศาสตรใหขอคิดเห็นที่ขัดแยง
กับราชบัณฑิตยสถานอีกทานหนึ่งไดแก  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2549:65-68 ) กลาวถึงปญหาการ
ไมใสเครื่องหมายวรรณยุกตในคํายืมจากภาษาอังกฤษวาจะสรางปญหาแกเด็กไทย ดังนี้ 

 
คําไทยมากมายที่เกิดข้ึนโดยการยืมมาจากภาษาอังกฤษไมมีการลงเครื่องหมายวรรณยุกต ทํา
ใหการอานออกเสียงไมคงที่เพราะการไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ ทําใหบางคนอานโดยใชพื้น
เสียงของตัวอักษรเปนหลัก เชน อานชื่อประเทศ อิตาลี วา ‘อิ-ตา-ลี’ แตบางคนก็อานโดยไมดู
รูปวรรณยุกต แตออกเสียงตามที่ไดยินคนสวนใหญพูดวา ‘อิ-ตา-ลี่’ กรณี “เขียนอยาง อาน
อยาง”เชนนี้มีตัวอยางมากมาย กอปญหาแกเด็กไทยที่เรียนการอานคํา หรือสะกดคํา เราคงจะ
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ถือวาคํายืมจากภาษาอังกฤษเปนคํายกเวนไมไดแลว เพราะนับวันคําพวกนี้ก็จะเพิ่มจํานวน
ข้ึนเรื่อยๆ และอยางรวดเร็วดวย ถาเราเขียนคําดังกลาวโดยลงเครื่องหมายบงช้ีไปใหชัดเจน
เลยวาตองออกเสียงวรรณยุกตอยางไรจะดีมาก เหตุผลสําคัญก็คือ คําเหลานี้ท่ีไทยรับเอามาใช
ถือเปนคําไทยหมดแลว  ไมใชคําภาษาอังกฤษอีกตอไป  เราไมสามารถใชเหตุผลวา
ภาษาอังกฤษไมมีวรรณยุกต ดังนั้นจะออกเสียงสูงต่ําอยางไรก็ได แตคําพวกนี้เปนคําไทย 
การออกเสียงพยัญชนะและสระก็เปนแบบไทยแลว จะตองมีวรรณยุกตดวย นอกจากนั้นการ
ลงเครื่องหมายวรรณยุกตจะทําใหเรากําหนดไดวา เสียงใดเหมาะกับคนไทยมากที่สุดได เชน 
เสียงของพยางคเปนลงทายของคํายืมมักเปนเสียงวรรณยุกตโท เชน โคลา  คอนโดมีเนี่ยม  
ไบเบิ้ล  กีตาร คอมพิวเตอร ฯลฯ เราก็นาจะแสดงเครื่องหมายระบุเสียงโทใหชัดไปเลย บาง
คําเปนเสียงตรี ก็ลงรูประบุเสียงตรีไปเลย เชน เอ็นทรานซ  กอลฟ  อพารตเมนต ฯลฯ ถาเปน
เสียงเอก ก็เขียนแสดงใหชัดไดเชน แฝลต  ไบคารบอเหนต  กรดคารบอหนิก ฯลฯ 
 อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  ยังไดย้ําวา  ถึงเวลาแลวท่ีพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานจะ
ทบทวนการเขียนคํายืมเหลานี้เสียใหมเพื่อใหคนไทยมีทิศทางการออกเสียงอยางชัดเจน และ
จะไดใชประโยชนจากภูมิปญญาไทยทางภาษาที่บรรพบุรุษของไทยไดสรรคสรางไวดวย 

 สรุปไดวา เมื่อไทยยืมคําจากภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทย ถือวาคําเหลานี้เปนคําไทย
แลวการออกเสียงพยัญชนะและสระเปนแบบไทยแลว จึงควรใสเครื่องหมายวรรณยุกตตาม
อักขรวิธีไทย และการใสเครื่องหมายวรรณยุกตในคําดังกลาว จะเปนเครื่องกําหนดวาเสียงใดเหมาะ
กับคนไทย ดังนั้นราชบัณฑิตยสถานควรกําหนดเกณฑการเขียนคํายืมใหมเพื่อใหคนไทยมีทิศ
ทางการออกเสียงที่ชัดเจน 
 
2.2 การยืมภาษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการยืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 
 เนื่องจากสวนหนึ่งของวิทยานิพนธฉบับนี้ วิเคราะหคํายืมภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทยซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสภาษา  ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงการยืมภาษาและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการยืมภาษาและปจจัยที่ทําใหเกิดการยืมภาษาซึ่งผลของการยืมภาษาทํา
ใหเกิดการยืมลักษณะหรือคุณสมบัติตาง ๆ ของภาษาอื่นมาใชในภาษาไทย   
 2.2.1 การยืมภาษา   
  ตามทฤษฎีเกี่ยวกับการสัมผัสภาษา (language contact) และการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรม (cultural diffusion)  ซ่ึงยูเรียล  ไวนไรค (Weinreich 1953 : 91-92) ผูบุกเบิกเรื่องการ
สัมผัสภาษา  กลาววาการยืมภาษาจะเกิดควบคูกับการยืมลักษณะทางวัฒนธรรมเสมอ โดยเฉพาะ
เมื่อสองวัฒนธรรมที่ตางกันอยางมากมาสัมผัสกัน  นอกจากนี้ไวนไรคยังไดอธิบายความหมายของ 
“การสัมผัสภาษา” ไววา 
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  เราจะถือวาภาษาสองหรือมากกวาสองภาษาไดสัมผัสกันถาภาษาเหลานั้นถูกใชสลับ
ไปมาโดยคนคนเดียวกัน ปจเจกบุคคลที่ใชภาษานั้นเองคือจุดท่ีเกิดการสัมผัสภาษา การใช
ภาษาสองภาษาสลับกันไปมาเรียกวา “ภาวะสองภาษา” และบุคคลที่ใชสองภาษาสลับกัน
เรียกวา “ผูรูสองภาษา” (…two or more languages are said to be in contact if they are used 
alternately by the same persons. The language-using individuals are thus the locus of the 
contact. The practice of alternately using two languages is called “bilingualism” and        
the persons involved “bilingual”.)  (Wienreich 1953 : 1, อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
2547 : 50) 

 
 นอกจากนี้ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547 : 50-51) ยังกลาวถึงการสัมผัสภาษาวา  การ

สัมผัสภาษาจะเกิดขึ้นในตัวผู รูหลายภาษาเทานั้น   และการสัมผัสภาษานี้ เองจะกอใหเกิด
ปรากฏการณตางๆทางภาษาหลายประการ ไดแก  การปนภาษา (language mixing) การสลับภาษา 
(language switching) การยืมภาษา (linguistic borrowing) การแทรกแซงภาษา (linguistic 
interference) โดยอมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  อธิบายถึงการยืมภาษาวาเปนผลอันเนื่องมาจากการ
สัมผัสภาษา  เมื่อภาษาหนึ่งสัมผัสกับอีกภาษาหนึ่งก็จะรับเอาลักษณะใดก็ตามจากอีกภาษาหนึ่งเขา
มาใชจนกลายเปนลักษณะของตนเอง  เชน  การยืมภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทย  ทําใหภาษาไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลง  อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  กลาวถึงการสัมผัสภาษาระหวางภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษวา  เกิดจากการที่คนไทยเรียนรูภาษาอังกฤษตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวเปนตนมาทําใหภาษาไทยมีคํายืมจากภาษาอังกฤษเปนจํานวนมาก  อิทธิพลของ
ภาษาอังกฤษที่มีผลกระทบตอภาษาไทย อาจมีผลทางดานเสียง  เรียกวา  การแทรกแซงเสียง 
(phonological interference) หรือ การยืมเสียง (phonological borrowing)  เชน  ภาษาไทยยืมเสียง
ควบกล้ํา [fr-]  และ [fI-] จากภาษาอังกฤษ  เชน  คําวา ฟรี (free) และ ฟลุก (fluke) ตามลําดับ 

อิทธิพลที่มีผลกระทบดานคําศัพท เรียกวา การแทรกแซงศัพท (lexical interference) หรือ การยืม
ศัพท (lexical borrowing) ซ่ึงหมายถึงการรับคําศัพทจากภาษาหนึ่งเขาไปใชในอีกภาษาหนึ่ง เชน 
ภาษาไทยยืมคํา คอมพิวเตอร ไวโอลิน ฟุตบอล จากภาษาอังกฤษ  
 นอกจากนี้ การสัมผัสภาษาอาจสงผลกระทบตอไวยากรณ เรียกวา การแทรกแซง
ไวยากรณ (grammatical interference) หรือ การยืมไวยากรณ (grammatical borrowing) ซ่ึงหมายถึง
การปรับเปลี่ยนดานไวยากรณของภาษาหนึ่ง  เนื่องมาจากไดรับอิทธิพลดานรูปแบบไวยากรณของ
อีกภาษาหนึ่ง เชน การสรางคําประสมในภาษาไทย  สวนหลักตองอยูหนาสวนขยาย  มีคําประสม
จํานวนมากที่มีการเรียงสวนขยายไวหนาสวนหลัก 
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 ปจจัยท่ีทําใหเกิดการยืมภาษา  เมื่อมีการสัมผัสภาษาเกิดขึ้น  ยอมทําใหเกิดการยืมภาษา   
มีผูศึกษาเกี่ยวกับการยืมภาษา  และกลาวถึงปจจัยที่กอใหเกิดการยืม  ไดแก  อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
(2540)  กลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการยืมวา  การยืมภาษานั้นเกิดจากการรับวัฒนธรรม  การไดเรียนรู
ส่ิงใหม เทคโนโลยีใหมหรือรับอิทธิพลทางศาสนา ทั้งโดยตรงและโดยผานงานแปล  ส่ิงเหลานี้ถือ
วาเปนปจจัยที่กอใหเกิดการยืมคํา  นอกจากนี้งานวิจัยของแพรวโพยม  บุญยะผลึก (2547 : 8) 
กลาวถึงการยืมวา การยืมภาษา เปนการนําเขาประเภทหนึ่งเมื่อประเทศสองประเทศซึ่งมีวัฒนธรรม
ประเพณีตางกัน  ตองติดตอส่ือสารกันเพื่อประโยชนทางการพาณิชยก็ดี ทางความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีก็ดี  หรือทางวัฒนธรรมก็ดี  ส่ิงที่นําเขามาดวยไมจํากัดอยูเฉพาะสิ่งของ  สินคา  
หรือความรู  ความกาวหนา  เทานั้นยังมีการนําภาษาของอีกชาติหนึ่งมาดวย  ซ่ึงลักษณะและปริมาณ
การนําเขาเปนเรื่องที่ตองศึกษาเปนรายกรณี 

 ลักษณะทางภาษาที่มีการยืม  ประยูร  ทรงศิลป (2526 : 218-224) กลาวถึงการยืมวา  
หมายถึง ลักษณะทางภาษาของอีกภาษาหนึ่งนําเขาไปใชในภาษาของตน โดยทั่วไปจะเปนการยืมคาํ  
ซ่ึงสอดคลองกับอมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2542 : 98) ที่กลาวถึงชนิดของคําที่ไดรับอิทธิพลของการ
ยืมวา  การที่ภาษาหนึ่งรับเอาคําศัพทจากอีกภาษาหนึ่งเขามาใช  คําหลัก ซ่ึงไดแก  คํานาม  และ
คํากริยา จะมีปริมาณการยืมเขามามากกวาคําชนิดอ่ืน  นอกจากนี้  ซาราห  ทอมสัน (Thomason 
2001 : 69) กลาวถึงปริมาณและชนิดของคําที่ไดรับอิทธิพลของการยืมวา คํานามยืมงายที่สุด ซ่ึงการ
ยืมภาษาสวนใหญจะไมใชการยืมคําศัพทพื้นฐานที่มีใชอยูเดิมในภาษา  แตจะเปนการยืมคํานามที่
เกิดขึ้นใหม 
 สรุปไดวา  การยืมคําเกิดจากการสัมผัสภาษาและปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิด
การยืมคํา  คือ ปจจัยทางดานวัฒนธรรม  ทั้งนี้เพราะการรับวัฒนธรรมใหมเขามาในวัฒนธรรมของผู
ยืม ทําใหเกิดการยืมคําที่เรียกส่ิงใหม ๆ เขามาในภาษาไทยดวย  และพบวาการเขียนคําที่ยืมมามีการ
ใชรูปวรรณยุกตปรากฏอยูดวย  โดยเฉพาะรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคําที่ใช
รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวาเปนคําที่ยืมมาจากภาษาใดและคําเหลานี้เปนคําที่ไดรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมดานใด  โดยศึกษาเฉพาะคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ตามเกณฑของอมรา  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ  และซาราห  ทอมสัน ที่ศึกษาไววา  การยืมคํานามจะยืมงายที่สุด 
 2.2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย   
  เมื่อชนชาติที่ใชภาษาตางกันมีความสัมพันธกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไมวา
จะเปนความสัมพันธทางการทูต การคาขาย การเผยแพรศาสนา การศึกษาหรือความสัมพันธสวนตัว
ก็ตาม ยอมตองใชภาษาเปนสื่อกลางในการติดตอส่ือสาร ดังนั้นภาษาของชนชาติเหลานี้จึง
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แลกเปลี่ยนปะปนกันไดเสมอ อันเปนที่มาของการยืมภาษาเกิดขึ้นในภาษานั้นๆ ผูวิจัยไดทบทวน
งานวิจัยเกี่ยวกับคํายืมภาษาจีน คําภาษาอังกฤษ และคําภาษาอื่น ๆ มาใชในภาษาไทย มีดังนี้ 
  1) งานวิจัยท่ีเก่ียวกับคํายืมภาษาจีน   
      ปราณี  กายอรุณสุทธ์ิ (2526) ศึกษาเรื่องคํายืมภาษาจีนในภาษาไทยปจจุบัน  
กลาวถึงความสัมพันธของไทยกับจีนที่มีผลตอการยืมภาษาวา  ภาษาจีนที่เขามาในภาษาไทยโดย 
การติดตอคาขาย ไดแก ภาษาจีนแตจิ๋ว เนื่องจากชาวจีนแตจิ๋วเปนผูครอบครองวงการธุรกิจอยู 
ดังนั้น ภาษาจีนแตจิ๋วจึงเปนภาษาในวงการคา นักธุรกิจไทยสวนใหญจะเห็นวาการเรียนรูภาษาจีน
แตจิ๋วเปนการฉลาดและมีประโยชน สวนคนไทยที่ไมไดอยูในวงการคาสวนใหญจะรูจักภาษาจีน
แตจิ๋วบางคําเพื่อใชในการตอรองราคากับพอคาชาวจีนได 
      นอกจากนี้ปราณี   กายอรุณสุทธิ์  ยังพบวา  เมื่อรับคํายืมภาษาจีนเขามาใชใน
ภาษาไทยไดมีการปรับการออกเสียงใหเขากับระบบเสียงภาษาไทย  ทั้งทางดานพยัญชนะ  สระ  
และวรรณยุกต  โดยที่การปรับเสียงทางดานพยัญชนะจะมีการปรับเสียงนอยที่สุด  ในขณะที่การ
ปรับเสียงทางดานวรรณยุกตจะมีการปรับเสียงมากที่สุด 
  2) งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการยืมคําภาษาอังกฤษ  
      งานวิจัยที่เกี่ยวกับคํายืมภาษาอังกฤษมีอยูเปนจํานวนมาก  งานวิจัยที่พบเปน
การศึกษาคํายืมภาษาอังกฤษใน  3  ลักษณะ  ไดแก  ดานวิธีการถายเสียงคํายืมภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย  ดานอิทธิพลคํายืมภาษาอังกฤษที่มีตอภาษาไทย  โดยพิจารณาจากวงศัพทคํายืม  และ
ดานวิวัฒนาการของการยืมและการบัญญัติศัพทในภาษาไทย  ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม  เพื่อให
เห็นทิศทางของการศึกษาคํายืมภาษาอังกฤษตั้งแตสมัยเร่ิมแรกจนถึงปจจุบันวาเกี่ยวของกับเรือ่งการ
ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาหรือไม 
   ก. ดานการถายเสียงคํายืมภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย   
       งานวิจัยของวัฒนา  อุดมวงศ (2524) เปนงานวิจัยชวงแรกๆที่มีการศึกษา
ดานวิธีถายเสียงคํายืมภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  โดยวัฒนา  อุดมวงศ   ศึกษาคํายืมภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทยเพื่อศึกษาลักษณะคําและวิธีถายเสียงคํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยสมัยปจจุบันเฉพาะ
ระดับผูใชภาษาที่มีความรูภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะสามารถเปลงเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตอง 
ตลอดจนศึกษาวิวัฒนาการและอิทธิพลของคํายืมภาษาอังกฤษตอระบบเสียงภาษาไทย โดยคนควา
จากพจนานุกรม  ศัพทวิชาการ   หนังสือวรรณคดี  วรรณกรรมตาง ๆ  และถอยคําที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน  ตลอดจนสื่อมวลชน  ผลการวิจัยดานวิวัฒนาการและอิทธิพลของคํายืมพบวาคน
ไทยนิยมใชคําภาษาอังกฤษมากขึ้นเปนลําดับ นับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมาจนถึงสมัยปจจุบัน 
วิธีรับคํายืมภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทยพัฒนาขึ้นตามลําดับ กลาวคือคนไทยสามารถออกเสียง
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คํายืมภาษาอังกฤษไดใกลเคียงกับเสียงในภาษาเดิมมากขึ้น  คํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 6 สวนใหญใกลเคียงกับคํายืมภาษาอังกฤษในปจจุบัน เพราะผูที่นํามาใชเปนผูรู
ภาษาอังกฤษดี  ตอมาวัลยา  ชางขวัญยืน (2526)  ไดศึกษาวิวัฒนาการของคําไทยที่ยืมมาจาก
ภาษาอังกฤษโดยการทับศัพทมี  5  วิธี ดังนี้ 

 (1) การใชคําทับศัพทที่มีเสียงเปนไทย การใชคําทับศัพทในลักษณะนี้เปนแบบที่
เรียกวาการลากเขาความ  ไดแก ความพยายามที่จะทําใหคํายืมจากภาษาอังกฤษมีเสียงเปนไทย ๆ คอื
มีพยางคใดพยางคหนึ่ง หรือทุกพยางคมีเสียงตรงหรือใกลเคียงกับคําไทยที่มีความหมายและใชอยู
ในภาษาไทย  ทั้งนี้คงเพื่อใหจําคํายืมนั้นไดงายขึ้น  และใชสะดวกขึ้นเพราะสามารถออกเสียงได
ตามล้ินของคนไทย การยืมคําแบบนี้เปนการยืมระยะแรกๆ (พบขอมูลมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 3) 
และเปนการยืมคําทางดานเสียงไมไดยืมทางดานตัวเขียน เพราะในสมัยนั้นยังไมมีคนไทยที่รู
ภาษาอังกฤษ คําเหลานี้มักเปนชื่อเมือง ช่ือคน หรือช่ือตําแหนง เพราะจําเปนจะตองใชทับศัพทเมื่อ
เขียนเปนตัวอักษรไทย  จึงมักอานใหตรงกับคําที่มีความหมาย  เชน  เซอรจั้มบุรุก (Sir James 
Brooke) กะปตัน หันตรี บารนี (Captain Henry Burney)  

 (2) การใชคําทับศัพทตามเสียงที่ไดยิน ในสมัยรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาลที่ 4 คนไทยไดฟง
เสียงลามชาวมลายูหรือโปรตุเกสแปลทับศัพทวาอยางไรก็ใชตามเสียงนั้น  โดยปรับใหเขากับหูของ
คนไทยเสียกอน แตไมไดทําใหเปนคําที่มีความหมายขึ้นมา การใชคําตามเสียงโดยปรับใหเขากับหู
ของคนไทยกอนยอมแลวแตความรูและความคุนเคยกับภาษาอังกฤษของผูใชคํานั้นๆ  เชน  
เอนชะเนีย (Engineer)  เอมินราบัด (Edmund Robert)  

 (3) การใชคําทับศัพทแบบเขียนตามรูป เสียงคลายคําเดิม การใชคําทับศัพทโดยวิธีเขียน
ตามรูปนี้ เปนทํานองถายตัวอักษรซึ่งเปนการยืมคําจากภาษาอังกฤษในระยะถัดมาจากการยืมโดย
เสียง  ในระยะนี้คนไทยเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระปรีชาสามารถในภาษาอังกฤษเปนอยางดี การถายตัวอักษรนี้สวนมากไมใชรูปวรรณยุกต 
การยืมคําในลักษณะนี้ยิ่งเวลาใกลปจจุบันเขามา สําเนียงของคําก็ยิ่งใกลคําเดิมในภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น 
คงจะเปนเพราะมีผูรูภาษาอังกฤษมากขึ้น  เชน  ปอปูลาร (popular) เอเยนต  (agent)  

 (4) การใชคําทับศัพทแบบเขียนตามรูป แตเสียงเพี้ยนจากคําเดิม การใชคําทับศัพทวิธีนี้
อยูในระยะเดียวกับการใชในขอ 3 แตเมื่อถายตัวอักษรมาเปนไทย แทนที่จะอานไดเสียงที่คลายคํา
เดิม กลับปรากฏวาเสียงพยัญชนะตนผิดเพี้ยนไป  แตความผิดเพี้ยนนี้ เปนไปอยางมีระบบ 
นอกจากนั้นการใชตัวอักษรไทยแทนตัวอักษรอังกฤษยังตางกับสมัยปจจุบันดวย เชน โอเวอโกด 
(overcoat)  กอนเซอเวตีฟ (conservative) เปนตน 
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 (5) การใชคําทับศัพทและเขียนคําไทยที่มีความหมายตรงกันกํากับไว ในสมัยรัชกาลที่ 4 
และรัชกาลที่ 5 เมื่อมีคนไทยรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพระเจาแผนดินทั้งสองพระองค จึงมี
การยืมคําภาษาอังกฤษมาใชโดยวิธีใหม คือ ใชคําทับศัพทแลวมีคําไทยที่มีความหมายตรงกันกํากับ
อยู ทั้งนี้คงจะเปนเพราะผูใชคํายืมทราบดีวาถาใชคําทับศัพทไปแลวผูฟงอาจไมเขาใจได คําเหลานี้
นอกจากคําใหมอาจเปนคํายืมที่ไมคอยไดใชกันทั่วไปในภาษาไทย  เชน โฮเตล คือตึกสําหรับใหคน
เชาอาศัยและขายเขาปลาอาหาร  ไลบารี หรือหองหนังสือ  วีระ  ภวภูตานนท (2541)  ไดศึกษา
วิธีการทับศัพทคํายืมภาษาอังกฤษในบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคําทับศัพทภาษาอังกฤษ  ดานจํานวนคําทับศัพท วิธีการ
เขียนคําทับศัพท  ความหมายของคําทับศัพท  และเปรียบเทียบคําทับศัพทจากบทพระราชนิพนธ
ของพระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล า เจ าอยูหั ว  กับคํ าทับศัพทจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ผลการศึกษาพบวาวิธีการเขียนคําศัพทที่เขียนโดยการถายเสียงมี
จํานวนมากที่สุด  อาจเปนเพราะวาคนไทยเพิ่งไดเรียนรูภาษาอังกฤษใหม ๆ พยายามที่จะทําใหคํายืม
ภาษาอังกฤษนั้นมีเสียงเปนไทยคือ มีพยางคหนึ่งหรือทุกพยางคมีเสียงตรงหรือใกลเคียงกับคําที่ไทย
ใชอยูในภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อใหคํายืมนั้นจําไดงายขึ้น และใชไดสะดวกขึ้นเพราะสามารถออกเสียง
ไดตามลิ้นของคนไทย การยืมคําในลักษณะนี้เปนการยืมคําในระยะแรก ๆ ซ่ึงเรียกวา การลากเขา
ความ  รองลงมา คือ คําทับศัพทที่เขียนโดยการถายอักษร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การยืมคําในระยะนี้
คนไทยเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษมากขึ้น การยืมคําหลายคําจึงเปนแบบถายอักษร แตมักไมใชรูป
วรรณยุกต เมื่ออานจากรูปตัวเขียนเปนภาษาไทยแลวเสียงคลายคําเดิมในภาษาอังกฤษไมผิดเพี้ยน
ไปมาก  สวนการเขียนคําทับศัพทที่พบนอยที่สุด ไดแก คําทับศัพทที่เขียนโดย การถายเสียงรวมกับ
ถายอักษร  อาจเปนเพราะวาคนไทยไดเรียนรูภาษาอังกฤษมากขึ้น จึงพยายามที่จะปรับวิธีการเขียน
คําทับศัพทฯ ใหคลายคลึงกับคําเดิมใหมากขึ้น 
   ข. ดานอิทธิพลคํายืมภาษาอังกฤษ  
       นิตยา  นิราศรพ (2530)  ศึกษาคํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยระหวาง 
พ.ศ. 2417 – พ.ศ. 2453 มีจุดมุงหมาย เพื่อจําแนกประเภทคํายืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา 
ซ่ึงตีพิมพในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวศึกษาถึงพัฒนาการใชคํายืม  และ
ศึกษาถึงผลกระทบของคํายืมภาษาอังกฤษที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในยุคนั้น  ผลการศึกษา
ผูวิจัยไดจําแนกคํายืมออกเปนวงศัพทตามวงการตางๆ ได 10 วงการ คือ ศัพทที่เปนชื่อเฉพาะ เวลา 
มาตราตางๆ การปกครอง การทูต ตํารวจทหาร การเงิน การคมนาคม ไปรษณียโทรเลข การศึกษา-
ศาสนาและการศาล การแพทย-วิทยาศาสตร เครื่องราชอิศริยาภรณ และศัพทเบ็ดเตล็ด   คํายืม 10 
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ประเภทนี้ช้ีใหเห็นวาประเทศไทยยุคนั้น มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลายดานซึ่งสะทอนออกมาใน
ภาษาในรูปของคํายืมซ่ึงอางอิงถึงส่ิงใหมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในหลายดานหลายวงการ     

 เบญจภรณ  ออนประเสริฐ (2533) ศึกษาคํายืมภาษาอังกฤษในจดหมายเหตุไทยสมัย
รัชกาลที่ 3 – 5 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวงศัพทคํายืมภาษาอังกฤษ และการถายหนวยเสียงคํายืม
ภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในจดหมายเหตุไทยสมัยรัชกาลที่ 3 – 5   ซ่ึงในงานวิจัยของ 
เบญจภรณ   นอกจากจะศึกษาวงศัพทคํายืมภาษาอังกฤษแลวยังไดศึกษาถึงวิธีเขียนคําทับศัพท  
ผลการวิจัยไดแบงประเภทของคํายืมออกเปน 2 ประเภท คือแบงตามหมวดที่ใช 11 หมวด ไดแก 
หมวดสังคม  หมวดภูมิศาสตร   หมวดธุรกิจการคา  หมวดการวัดและเงินตรา  หมวดการศึกษา  
หมวดวิทยาศาสตร  หมวดการกอสรางและงานชาง  หมวดการสื่อสาร  หมวดการแพทย  หมวด
อาหาร  และหมวดเบ็ดเตล็ด  และแบงตามวิธีการรับคําศัพท  โดยแยกออกเปน 2 วิธี คือ วิธีการ
เกี่ยวกับดานเสียงของคํา  ไดแก  วิธีการทับศัพท โดยการทับศัพทที่ดัดแปลงใหเขากับระบบเสียง
ของคนไทย เชน  กะปตัน  ทับศัพทคําเดียว แตมีการถายทอดเสียงหลายอยางมีรูปเขียนแตกตางกัน
ไป  เชน  company – กมปะนี  กมปนนี  กุมปนี  กุมปนนี  ทับศัพทภาษาอังกฤษประกอบรวมกับ    
คําไทยหรือคําบาลี สันสกฤต  เขมร  เชน  เรือบด (boat)  เดือนยูน (June) ทับศัพทที่ตัดพยางค
บางสวนทิ้งไป  เชน  มรีกัน (American)  และวิธีลากเขาความ สวนอีกวิธีคือ วิธีการเกี่ยวกับหนาที่
ทางไวยากรณของคํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย พบคํายืมประเภทตางๆ 5 ประเภท ไดแก คํานาม 
พบ 2,160 คํา คํากริยา พบ 44 คํา คําวิเศษณ พบ 16 คํา คําสันธาน พบ 1 คํา และคําบุพบท พบ 2 คํา  
 นอกจากนี้เบญจภรณยังกลาวถึงการถายหนวยเสียงคํายืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
จดหมายเหตุไทย พบวา บางครั้งยังคงหนวยเสียงภาษาเดิมไว บางครั้งมีการเปลี่ยนใหเขากับระบบ
เสียงภาษาไทย และบางครั้งมีการเพิ่มหนวยเสียงในภาษาไทย ใหมีลักษณะคลายคลึง กับหนวยเสียง
ภาษาอังกฤษที่ยืมมา  ดังนี้ 
 (1) หนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวในภาษาอังกฤษที่แตกตางจากภาษาไทย จะเปลี่ยนให
เขากับระบบเสียงของภาษาไทย /g/      /k/   ,   /z/      /s/   เปนตน 
 (2) การใชคํายืมภาษาอังกฤษเปนเหตุใหเสียงพยัญชนะตนควบสองเสียงในภาษาไทย
เพิ่มขึ้น 5 หนวยเสียง คือ  / br-  ,  bl-  ,  dr-  ,  fr-  และ  fl- / 

   ค. ดานการบัญญัติศัพทคํายืมภาษาอังกฤษ   
       เกื้อกมล  พฤกษประมูล (2532) ศึกษาศัพทบัญญัติที่ เกิดกอนการตั้ง

คณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน  โดยศึกษา “ศัพทบัญญัติ” กอน       
พ.ศ. 2485  พิจารณาขอมูลจากศัพทบัญญัติที่เกิดกอนการตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทย
ของราชบัณฑิตยสถาน  พบวาศัพทบัญญัติมีลักษณะและวิธีการสราง  2  แบบ  คือ การบัญญัติศัพท
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อยางไมเปนทางการและการบัญญัติศัพทอยางเปนทางการ  ผลการศึกษาสรุปไดวา  การบัญญัติศัพท
อยางไมเปนทางการโดยการสรางเปนคําประสมมากกวาคําเดี่ยว  แสดงวาภาษาไทยมีวิธีการสราง
ศัพทบัญญัติในลักษณะของคําประสมมากกวาวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเปนเพราะการสรางคําประสมเปน
วิธีการที่สามารถสรางคําไดจํานวนมากและสะดวก  เชน  เครื่องกรองน้ํา  เครื่องขยายเสียง  โรง
เพลง   โรงบอน  โรงหมอ  โรงพิมพ  โรงยา  สวนการบัญญัติศัพทอยางเปนทางการนั้นแมจะมีคํา
ประสมอยูบาง  เชน  ลูกเสือ  เสือปา  หองสมุด  แตสวนใหญจะมีการสรางศัพทบัญญัติเปนคําสมาส  
เชน  บรรณาธิการ  โทรศัพท   ธนาคาร  สหกรณ  เปนตน  ซ่ึงมีหลายคําที่ยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้  อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547 : 186-212) ศึกษาวิวัฒนาการของการยืมและการ
บัญญัติศัพทวิชาการในภาษาไทย  โดยมุงวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการรับศัพท
วิชาการจากภาษาอังกฤษเขามาในภาษาไทย  โดยสุมตัวอยางขอมูลภาษาไทยอยางเปนระบบจาก
บทความสาขาวิทยาศาสตร ในสิ่งพิมพตั้งแต พ.ศ.2369 ถึงปจจุบัน  ผลการวิจัยพบวา ไทยเริ่มรับ
วิทยาการและศาสตรจากตะวันตกโดยการแปลเริ่มมีคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 4  และพบวา        
มโนทัศนตางๆที่มากับคําภาษาตางประเทศ  ถาเปนมโนทัศนที่มีอยูแลวในสังคมไทยหรือภาษาไทย
สามารถใชคําไทยไดเลย  เชน  คําวา  ทองคํา  เงิน  กํามะถัน  ใชแทนคําวา  gold, silver, sulfer  เปน
ตน  ในขณะที่ มโนทัศนที่ไมมีในภาษาไทยผูแปลในสมัยนั้นใชคําทับศัพท  เชน  เอดยูเคชัน 
(education)  ในสมัยนี้ยังไมมีการบัญญัติศัพท  มีแตการยืมคําที่เรียกวา  การทับศัพท  อมรา  ประสิทธรัฐสินธุ 
(2547 : 207) ไดสรุปรูปแบบของการยืมคําและบัญญัติศัพทในสังคมไทยที่วิเคราะหไดจากขอมูลมี
ทั้งหมด 9 รูปแบบ  ดังนี้   

 (1)  การทับศัพท (transliteration) หรือการยืมศัพท (lexical borrowing)  หมายถึง  การ
ใชคําภาษาอังกฤษแตเขียนเปนภาษาไทย  ผลท่ีไดก็คือคํายืม  เชน  เอดยูเคชัน (education)  
ออกซิเจน (oxygen) 

 (2)  การใชคํายืมปนคําไทย (loan blending) หมายถึง การใชคํายืมโดยมีคําไทยผสมอยู
ดวย ผลท่ีไดคือคํายืมปน (loan blend) เชน น้ํามันโอลิฟ (olive oil)  
 (3)  การสรางศัพทใหมโดยขยายความหมายของคําไทยที่มีอยูแลว (extension) อาจเปน
คําเดียว เชน คําวา กรด ซ่ึงเดิมแปลวา อาวุธมีคม หรือคมเหมือนมีด ตอมาใชเปนคําไทยเทียบเทา 
acid การใชคําไทยสรางศัพทใหมอาจทําไดโดยการนําคําไทย 2 คําขึ้นไปมาผสมกันได เชน 
กลามเนื้อ (muscle)  ผูกพัน (adjoint) เปนตน 
 (4)  การใชคํายืมหรือคํายืมปนคูคําไทย คือใช (1) หรือ (2) คูขนานกับ (3) เชน “กรด
ถาน ฤา คารโบนิกเอสิด”  “กรดแอซีติก” เปนตน 
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 (5)  การสรางศัพทเชิงคําจํากัดความ (definition) หมายถึง การสรางคําเพื่อใหเทียบเทา
คํายืมแตมีลักษณะไมเปนศัพทเฉพาะ เพราะมีความยาวและเปนความหมายเหมือนคําอธิบายหรือคํา
จํากัดความ เชน “กําลังลมที่ใชไดเต็มที่” (available wind power) 
 (6)  การใชคําภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกํากับคํายืมหรือคําที่สรางขึ้น เชน “ทิชชู 
(tissue)”  “ประจุไฟฟา (electric charges) 
 (7)  การสรางศัพทใหมโดยใชคําบาลีสันสกฤต หมายถึง การนําคําที่ไทยรับมาจากภาษา
บาลี หรือสันสกฤตมาผสมกันหรือดัดแปลงใหเปนคําเทียบเทาคํายืม เชน อารยธรรม ประวัติศาสตร 
 (8) การปนรหัส (code mixing) หมายถึง การใชศัพทอังกฤษ (เขียนเปนภาษาอังกฤษ) 
ปนไปในบทความภาษาไทย เชน “น้ํามันหลอล่ืนแบบธรรมดา สวนใหญมักใช mineral oil จําพวก 
bright stock และ neutral oil เปนองคประกอบหลัก” 
 (9) การสรางศัพทโดยแปลคํายืมแบบตรงตัว (loan translation) หมายถึง การสรางคํา
ผสมขึ้นโดยใหทุกสวนสอดคลองกับสวนตางๆในคํายืมภาษาอังกฤษ เชน พฤติกรรมที่ไดมา 
(acquired behavior) กฎลูกโซ (chain rule)   

 อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  สรุปถึงวิวัฒนาการของการใชคํายืมและศัพทบัญญัติวา  แสดง
เปนนัยใหเห็นถึงทัศนคติของคนไทยตอวัฒนธรรมตะวันตก  กลาวคือ  คนไทยพรอมที่จะรับ
วัฒนธรรมตะวันตกเขามาใชโดยไมมีขีดจํากัด  แตไมยอมกลืนวัฒนธรรมตะวันตกหรือรับวา
วัฒนธรรมตะวันตกเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย 

 กลาวไดวางานวิจัยดานคํายืมภาษาอังกฤษขางตน  สวนมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการ
เขียนและการออกเสียงคําทับศัพท  อิทธิพลดานวัฒนธรรมตะวันตก  โดยพิจารณาจากวงศัพทและ
วิวัฒนาการของการบัญญัติศัพทภาษาอังกฤษในภาษาไทย  แตยังไมพบวามีงานวิจัยใดที่ศึกษาใน
เร่ืองการใชรูปวรรณยุกตในคํายืมภาษาอังกฤษอยางละเอียดลึกซึ้ง  แมวาจะพบวามีการเขียนคํายืม
ภาษาอังกฤษโดยใชรูปวรรณยุกตอยางมากมายในบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รวมถึงมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคําทับศัพทภาษาอังกฤษในสมัย
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ดวยก็ตาม 
   ง. งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการยืมคําภาษาฝรั่งเศส   
               แพรวโพยม  บุณยะผลึก (2547) ศึกษาคํายืมจากภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย
ปจจุบัน  มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางชนชาติฝร่ังเศสและชนชาติไทย ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ยาวนาน ไดทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัตถุส่ิงของ  ความรู  
ประสบการณระหวางชนชาติทั้งสองในศาสตรหลายสาขา  การยืมภาษาจึงเปนการรับวัฒนธรรมอัน
เนื่องมาจากการติดตอกัน   งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยภาษาศาสตรในปริบทของวัฒนธรรม โดยศึกษาคํา
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ยืมจากภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย  วิธีการยืมภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย  การดัดแปลงเสียงคํายืม  
วิธีการเขียนตัวสะกดคํายืมดวยอักขรวิธีไทย  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํายมื และสาํรวจ
ทัศนคติของคนไทยที่มีตอการยืมคําฝร่ังเศส 
 ผลการวิจัยพบวามีการรับวัฒนธรรมจากฝรั่งเศสดานศิลปะการรับประทานมากที่สุด  
คําที่พบ  เชน  กาโต  เครป  รองลงมาคือ ศิลปะดานสุนทรียศาสตรและสังคมศาสตร  คําที่พบ  เชน  
บัลเลต  เดบูตอง  ดานการสรางคํา  คํายืมสวนใหญเปล่ียนหนาที่จากสามานยนามหลักมาเปน       
สามานยนามยอย ทําหนาที่เปนเพียงสวนประกอบยอยในคํานามชนิดประสม  เชน  หมวกเบเรต  
ขนมปงบาเกต  ระบําบัลเลต  พื้นปารเก  ดานการดัดแปลงเสียงทุกระดับพบวาระบบเสียงภาษา
ฝร่ังเศสไมมีอิทธิพลตอระบบเสียงภาษาไทย  ดานการเขียนตัวสะกดพบวาการแทนเสียงของหนวย
อักษรฝรั่งเศสและความมีลักษณะเฉพาะของอักขรวิธีไทยทําใหการเขียนคําทับศัพททั่ว ๆ ไปมี
ลักษณะลูกผสม  คือกึ่งถายเสียงกึ่งถอดอักษรปนอยูในการเขียนคําทับศัพทคําเดียว  เชน  คําวา  tarte 
(ขนมชนิดหนึ่ง) เขียนตามการถอดอักษรเปน  ตารต  เขียนตามการถายเสียงเปน  ทารต  ดานการ
เปลี่ยนแปลงความหมายสรุปไดวาประมาณครึ่งหนึ่งของคํายืมทับศัพทเปนคํายืมจากคําฝร่ังเศส
ความหมายเดียว กลุมนี้ไมพบการกลายความหมาย  เชน  visa  ไทยใช  วีซา  หมายถึง  ตราประทับ  
loterie  ไทยใช  ล็อตเตอรี่  หมายถึง  หวยเบอร  สวนประมาณอีกครึ่งเปนคํายืมจากคําฝร่ังเศสหลาย
ความหมายที่พบวามีการกลายความหมายชนิดแคบเขา เพราะปริมาณความหมายเดิมลดลง  เชน  
boulevard  ไทยใชในความหมายเดียววา  ถนน  และดานทัศนคติ พบวาประชากรมีความเห็นวาคํา
ยืมภาษาฝรั่งเศสมักเกี่ยวของกับอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับปริมาณศัพทจากแหลงขอมูล  สวนที่ไม
สอดคลอง คือ ประชากรมีความเห็นวาคํายืมภาษาฝรั่งเศสมักเกี่ยวของกับความงามและแฟชั่น ซ่ึง
จากที่เก็บขอมูลปริมาณศัพทรองลงมา คือ วงศัพทศิลปะดานสุนทรียศาสตร  งานวิจัยของแพรว
โพยม  ไมพบวามีการกลาวถึงการใชรูปวรรณยุกตในคํายืมภาษาฝรั่งเศส  กลาวถึงแตเสียงวรรณยกุต
วาคําเปนพยางคเดียวมีเสียง  สามัญ  ตรี  จัตวา  และคําตายพยางคเดียวมีเสียงเอก  โท  ตรี  สวน
งานวิจัยของ วิไลวรรณ  รุงเรืองรัตน (2536)  ศึกษาการเขียนชื่อเฉพาะภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาเลียน
เปนภาษาไทยสมัยรัชกาลที่ 3-7  ผลการวิจัยพบวา การถอดชื่อเฉพาะทั้งภาษาอิตาเลียนและภาษา
ฝร่ังเศสในแงการถอดพยางค มีความถูกตองมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 6-7 สวนการเปลี่ยนแปลงใน
การถอดพยางค ภาษาอิตาเลียนสวนใหญจะถอดตามเสียงของภาษาเดิม  แตมีการถอดอักษรตาม
ตัวเขียนดวยเล็กนอยในทุกสมัย ยกเวนสมัยรัชการที่ 2 พบวาถอดตามเสียงเทานั้น  สําหรับการถอด
ตัวอักษรภาษาอิตาเลียนจะถอดเสียงแบบคงที่มากกวาตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเปนการ
ใชอักษรไทยแทนหลายรูป การถอดตัวอักษรทั้งสองภาษาสวนใหญจะถอดตามเสียงในภาษาเดิม 
แตก็มีการถอดตามเสียงภาษาอังกฤษและถอดตามตัวเขียนอยูบางในทุกสมัย   
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 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ทําใหทราบวาอิทธิพลของการสัมผัสภาษาทํา
ใหเกิดการยืมคําในภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย  แตปญหาของการยืมคํา  คือเกิดขอขัดแยง
เปน  2  ลักษณะ  คือ  ควรใสรูปวรรณยุกตหรือไมใสรูปวรรณยุกตในคําทับศัพทที่ยืมมาจาก
ภาษาอังกฤษ  และพบวามีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคําที่ยืมมาจากภาษาจีน  อีกทั้งผูวิจัย
เห็นวามีผูศึกษาเกี่ยวกับการยืมคําภาษาตางประเทศ  ในเรื่องการถอดเสียงและการเขียนทับศัพทเปน
จํานวนมาก  แตผูวิจัยยังไมพบวามีผูศึกษาดานอิทธิพลของการยืมคําจากภาษาตางประเทศที่มีผลตอ
รูปวรรณยุกต  โดยเฉพาะในเรื่องรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย   ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรื่องรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในประเด็นของวิวัฒนาการและการใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวา   และอิทธิพลของการยืมคําจากภาษาตางประเทศที่มีผลตอการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา
ในภาษาไทยอยางละเอียด 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน คือ การกําหนดสมัยของ

ขอมูล  การคัดเลือกเอกสารที่ใชเก็บขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การจัดระเบียบขอมูล  และการ
วิเคราะหขอมูล 

 
3.1 การกําหนดสมัยของขอมูล 
 ในการศึกษาเชิงประวัติ  เพื่อวิเคราะหถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้ง
แรก ผูวิจัยใชขอมูลทั้งรอยแกวและรอยกรอง  เนื่องจากงานเขียนในสมัยอยุธยาและธนบุรีสวนใหญ
เปนรอยกรอง  ผูวิจัยแบงสมัยเพื่อการเก็บขอมูลออกเปน 4 สมัย ตามประวัติการปกครองของไทย  
ไดแก  สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร โดยกําหนดชวงเวลาของแตละ
สมัย  ดังตอไปนี้ 
 สมัยสุโขทัย : พ.ศ. 1826 –  พ.ศ. 1921 
   นับตั้งแตปที่พอขุนรามคําแหงทรงประดิษฐตัวอักษรไทยจนถึงปที่ส้ินสุดสมัย 
  พระมหาธรรมราชาที่ 2  เพราะเปนสมัยทีอ่าณาจักรสุโขทัยยอมออนนอมตอกรุง

ศรีอยุธยา  (สารานุกรมไทย  2548 : 15-16) 
 สมัยอยุธยา : พ.ศ. 1893 – พ.ศ. 2310 
  นับตั้งแตสมัยพระเจาอูทองจนสิ้นสุดสมัยอยุธยา เนื่องจากสมัยสุโขทัยและสมัย 
  อยุธยามีชวงเวลาที่คาบเกี่ยวกันอยูประมาณ 28 ป (พ.ศ.1893-พ.ศ.1921) ดังนั้น
  ผูวิจัยจึงใชเฉพาะเอกสารทีม่ีการยืนยันวาเปนผลงานของสมัยอยุธยามาวิเคราะห
  เทานั้น 
 สมัยธนบุรี : พ.ศ. 2310-2324 
  นับตั้งแตสมัยพระเจาตากสินจนสิ้นสุดสมัยของพระองค 
 สมัยรัตนโกสนิทร : พ.ศ. 2325-2550 

  นับตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกขึ้นครองราชย  ถึงปที่ทําวิจัย 
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 สวนการวิเคราะหขอมูลดานวิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ผูวิจัยใชขอมูล
ที่เปนรอยแกวเพราะเปนภาษาที่ใชติดตอส่ือสารกันเปนสามัญมากกวาภาษารอยกรอง  โดยศึกษา
เฉพาะขอมูลในสมัยรัตนโกสินทรเทานั้น  เนื่องจากในการสํารวจขอมูลเบื้องตนไมปรากฏการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในงานเขียนรอยแกวกอนสมัยรัตนโกสินทรเลย  สมัยรัตนโกสินทรเปนชวงที่
มีระยะเวลายาวนานถึง  225  ป  ผูวิจัยจึงแบงสมัยรัตนโกสินทรออกเปน  3  ชวง  ตามเกณฑ ของ         
สุปราณี  ธีระวัฒนสุข (2541 : 5) ที่ศึกษาวิวัฒนาการของคําไทยในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร 
เพื่อใหเห็นวิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละชวงระยะเวลาอยางชัดเจน  ดังนี้ 
              สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน : พ.ศ.2325 –  พ.ศ.2393 
  รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3  นับตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
  จนสิ้นสุดสมัยพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวั แหงกรุงรัตนโกสินทร สมัย 
  นี้ไมมีความเปลี่ยนแปลงทางภาษาอยางเหน็ไดชัด เพราะยังไมมีคนไทยที่สําเร็จ 
  การศึกษาจากประเทศทางตะวนัตกหรือผูรูสองภาษาอยางจริงจัง 
 สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง : พ.ศ. 2394 – พ.ศ.2468 
  รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6  สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงสมัย 
  พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 
  อยางเหน็ไดชัดคือ การรับศัพทภาษาอังกฤษเขามาใชในภาษาไทยเปนจํานวนมาก 
 สมัยปจจุบัน : พ.ศ. 2469 – พ.ศ. 2550 

 รัชกาลที่ 7 ถึงปที่ทําวิจยั  สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีการจัดตั้ง 
ราชบัณฑิตยสถานซึ่งเปนหนวยงานราชการที่มีสวนเกีย่วของกับการกาํหนด
หลักเกณฑการใชภาษา 

 
3.2 การคัดเลือกเอกสารที่ใชเก็บขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเอกสารภาษาไทยที่เขียนดวยตวัอักษรไทย  ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง
สมัยปจจุบัน  เอกสารที่คัดเลือกมาเปนตัวแทนของขอมูลแตละสมัย  มีทั้งตนฉบับตัวเขียน
ภาษาไทย  และถามีการตีพิมพขึ้นใหมผูวิจัยเลือกเฉพาะฉบับที่พิมพตามตนฉบับเดิม เพื่อใหเห็น
การเปลี่ยนแปลงการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัยอยางถูกตอง  โดยผูวิจัยแบงเอกสาร
เพื่อการวิจัยเปน 3 ชุด  ไดแก   
 เอกสารชุดที่ 1  ใชเพื่อศึกษาถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรก   
 เอกสารชุดที่ 2  ใชเพื่อศึกษาวิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน 
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ภาษาไทย  และศึกษาถึงอิทธิพลของคํายืมภาษาตางประเทศในดานตางๆที่มีตอการใชรูปวรรณยุกต
ตรีและจัตวาในภาษาไทย   
 เอกสารชุดที่ 3  ใชเพื่อศึกษาถึงการกําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีและ 
จัตวาในแบบเรียนสมัยตางๆ 
 
เอกสารชุดท่ี 1 
 ใชสําหรับการศึกษาเชิงประวัติ  เพื่อวิเคราะหถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา
เปนครั้งแรก  ผูวิจัยแบงสมัยของเอกสารที่เก็บขอมูลเปน 4 สมัย ไดแก สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี  และสมัยรัตนโกสินทร  ผูวิจัยเลือกเฉพาะเอกสารที่สามารถหาตนฉบับตัวเขียนหรือ
ฉบับพิมพคร้ังแรก  เพื่อนํามาตรวจสอบความถูกตองของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาได
เทานั้น  รายช่ือเอกสารชุดที่ 1 มีดังนี้ 
 สมัยสุโขทัย 
  เอกสารสมัยสุโขทัยที่เปนจารึกและเอกสารภาษาไทยเทานั้น  โดยนําจารึกที่
รวบรวมไวในหนังสือวรรณกรรมสุโขทัย ของ สิทธา  พินิจภูวดล (2520)  และประชุมจารึก  ภาค 
4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก  และภาคกลางของ
ประเทศไทย  (สํานักนายกรัฐมนตรี: 2513)  โดยเลือกศึกษาเฉพาะจารึกที่เขียนเปนภาษาไทยที่มีการ
ใชรูปวรรณยุกตเทานั้น  ไดแก 

 1) จารึกพอขุนรามคําแหง  พ.ศ.1835 
 2) จารึกวัดบางสนุก   พ.ศ.1882 
 3) จารึกพอขุนรามพล   พ.ศ.1889 
 4) จารึกนครกาํแพงเพชร  พ.ศ.1990 
 5) จารึกวัดปามะมวง ภาษาไทย (หลักที่ 1)   พ.ศ.1904 
 6) จารึกวัดศรชุีม (จารึกหลักที่ 2)  พ.ศ.1914 
 7) จารึกเขาสุมนกูฏ   พ.ศ.1912 
 8) จารึกวัดพระยืน   พ.ศ.1913 
 9)ไตรภูมิพระรวง  ของพระเจาลิไทย    พ.ศ.1888 

 สมัยอยุธยา 
  เอกสารสมัยอยุธยาที่ผูวิจยัเกบ็รวบรวมคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา ไดแก 
  1)  หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา กรมการเมืองตะนาวศรีอนญุาตให 
        พอคาเดนมารคเขามาคาขายยังประเทศไทย พ.ศ.2164 
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  2)  หนังสือออกพระจอมเมืองอนุญาตใหพอคาเดนมารคเขามาคาขายยังประเทศ   
       ไทย พ.ศ.2164  

 3) หนังสือออกญาไชยาเมืองตะนาวศรีอนญุาตใหพอคาเดนมารคเขามาคาขายยัง   
       ประเทศ ไทย  พ.ศ.2164  

 4)  ตําราขี่ชางครั้งแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช   พ.ศ.2199-2231 
 5)  พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบบัหลวงประเสรฐิอักษรนิติ (แพ  เปรียญ)  พ.ศ. 2223 
 6)  อัฏฐธรรมปญหาของสมเด็จพระเพทราชา พระราชปุจฉาของสมเด็จพระเพท 

       ราชา พ.ศ.2233 
 7)  เร่ืองจดหมายเหตกุารพระศพสมเด็จพระรูปวัดพุทไธสวรรค กรุงเกา พ.ศ.2278 
 8)  พระสมุดตาํราแผนคชลักษณ พ.ศ.2291 

   สมัยธนบุรี 
  เอกสารสมัยธนบุรีที่ผูวิจัยเกบ็รวบรวมคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาไดแก 
  1) บทละครเรื่องรามเกียรติ์  พ.ศ.2313 
  2) ลิลิตเพชรมงกุฎ ไมระบุ ปที่แตง 
  3) อิเหนาคําฉนัท  พ.ศ.2322 
  4) โคลงยอพระเกยีรติพระเจากรุงธนบุรี ไมระบุ ปที่แตง 
  5) กฤษณาสอนนองคําฉันท  ไมระบุ ปที่แตง 
  6) นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน  พ.ศ.2324 
  7) จดหมายเหตุสมัยพระเจาธนบุรี จศ.1138-1142 (พ.ศ.2319-2323)      

 สมัยรัตนโกสนิทร  
  ผูวิจัยศกึษาการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในเอกสารสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนเทานัน้  เพราะจากการศึกษางานวิจัยทีเ่กีย่วของมีผูสันนิษฐานวาพบรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาในสมัยรัชกาลที่ 1  ซ่ึงเปนชวงรัตนโกสินทรตอนตน   

 เอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่ผูวิจยัเก็บรวบรวม  คาํที่ใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวา  ไดแก 
  1) ราชาธิราช  (พ.ศ. 2328) 
  2) จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 (พ.ศ.2346) 
  3)  กฎหมายตราสามดวง  (พ.ศ. 2347)   
  4)  สามกก (พ.ศ. 2348)  
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เอกสารชุดท่ี 2  
 ประกอบดวยเอกสารหลายประเภท  ไดแก  จดหมายเหตุ  วารสาร  นิตยสาร  
หนังสือพิมพ  เร่ืองสั้น  นวนยิาย  และพจนานุกรม  ผูวิจยัใชเอกสารชุดที่ 2  เพื่อการวเิคราะหขอมูล
ในดานตาง ๆ ไดแก 

1) การปรากฏรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแตละสมัยและวิวฒันาการของการใชรูป 
วรรณยกุตตรีและจัตวา  ผูวิจยัใชเอกสารชดุที่ 2 ทกุเลม 
 2)  ความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ผูวิจัยตองการศึกษาจากขอมูลที่ใชใน
สถานการณจริง ดงันัน้ขอมูลชุดที่ 2 ที่ใชจงึไมนาํขอมูลจากพจนานุกรมมาวเิคราะห เพราะพจนานกุรม
เปนแหลงรวบรวมขอมูลคําตาง ๆ  ในแตละสมัยเทานัน้  ไมไดอยูในสถานการณการใชจริง 
 3)   ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนซึ่งเปนชวงแรกที่มกีารใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  
ผูวิจัยวิเคราะหการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในเอกสารทุกประเภท รวมทั้งวรรณกรรมแปลดวย  
เพื่อตองการวิเคราะหถึงที่มาของการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาวามาจากอิทธิพลของภาษาใด  
สวนในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางและสมัยปจจุบัน  ผูวิจัยไมนําขอมูลวรรณกรรมแปลจากภาษาจีนหรือ
ภาษาตางประเทศอื่นๆมาวิเคราะห  เพราะตองการวิเคราะหวิวฒันาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา
เฉพาะในภาษาไทยที่เขียนโดยคนไทย 
 ผูวิจัยกําหนดเอกสารที่ใชเกบ็ขอมูลในสมัยรัตนโกสินทรเปน 3 ชวง ไดแก สมัย
รัตนโกสินทรตอนตน  สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง และสมัยปจจุบนั เพื่อใหเห็นวิวัฒนาการของ
การใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในภาษาไทยอยางละเอยีด และเนื่องจากสมัยปจจบุันเปนชวงเวลา
ที่ยาวนานถึง  81  ป  ผูวิจยัจงึแบงสมัยปจจบุันออกเปน 3 ระยะตามชวงเวลา แตละระยะหางกัน 10 
ป รายช่ือเอกสารที่นํามาวิเคราะหขอมูล มีดงันี้ 

 สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน (พ.ศ. 2325-2393) 
  เอกสารในชวงนี้ไดแก ราชาธิราช  (พ.ศ. 2328)  กฎหมายตราสามดวง  (พ.ศ. 
2347)  สามกก (พ.ศ. 2348) ประชุมหมายรับส่ังภาค 2  (พ.ศ. 2351)  ประชุมหมาย รับส่ังภาค 3  
(พ.ศ. 2367)  จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3  (พ.ศ. 2377)  และพจนานุกรมไทย-ไทยของ  คาสเวล  (พ.ศ. 
2389) 
 สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง (พ.ศ. 2394-2468) 
  เอกสารในชวงนี้ไดแก สัพพะ พะจะนะ ภาษาไทย (พ.ศ.2397)  ราชกิจจา-
นุเบกษา (พ.ศ. 2401)  บางกอกรีคอรดเดอร  (พ.ศ. 2408) อักขราภิธานศรับท (พ.ศ. 2416) พระราช
พิธีสิบสองเดือน  (พ.ศ. 2431)  พจนานุกรม ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)  ไกลบาน  (พ.ศ. 2450) 
จีนโนสยามวารศัพท  (พ.ศ. 2460) และดุสิตสมิต  (พ.ศ. 2461) 
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 สมัยปจจุบัน (พ.ศ.2469-พ.ศ.2550) 
 ระยะท่ี 1  ตั้งแต พ.ศ. 2469-พ.ศ. 2480 

    เอกสารในชวงนี้ ไดแก ละครแหงชวีิต(พ.ศ. 2472) 
  ระยะท่ี 2  ตั้งแต พ.ศ. 2490-พ.ศ. 2515 

    เอกสารในชวงนี้ ไดแก พจนานกุรม 2493 (พ.ศ. 2493) ส่ีแผนดิน    
    (พ.ศ.2494) และจดหมายจากเมืองไทย  (พ.ศ. 2511)   

 ระยะท่ี 3  ตั้งแต พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2550 
                                             เอกสารในชวงนี้  ไดแก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
     พ.ศ. 2525 (พ.ศ.2525) และ 2542 (พ.ศ. 2542) ความสุขของกะท ิ  
    (พ.ศ. 2546)  ภาษาและวรรณคดีไทย (พ.ศ. 2548) สกุลไทย   
    (พ.ศ. 2550)  ฐานเศรษฐกจิ (พ.ศ. 2550) และเดลินวิส  (พ.ศ. 2550) 
   
เอกสารชุดท่ี 3 
 เปนแบบเรยีนภาษาไทยในแตละสมัย  เพื่อใหแนใจวารูปวรรณยกุตตรีและจัตวามใีชจน
ฝงรากอยูในภาษาไทย ไดกาํหนดไวเปนแบบแผนในการเขียนภาษาไทยจนเปนอักขรวิธีไทย และ
เปนที่ยอมรับในสังคมไทย  ผูวิจัยจึงศึกษาแบบเรียนภาษาไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน  เพือ่
หาขอมูลวามีการกําหนดหลกัการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเมื่อใด  และมีหลักเกณฑอยางไร  แตเนื่องจากไมปรากฏหลักฐาน
แบบเรียนในสมัยสุโขทัยผูวิจยัจึงศึกษาแบบเรียนในสมัยอยุธยาและแบบเรียนในสมัยรัตนโกสินทร 
โดยแบงแบบเรียนที่ศึกษาออกเปน 4 สมัย ไดแก แบบเรียนในสมัยอยุธยา แบบเรียนสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน แบบเรียนสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง และแบบเรียนสมัยปจจุบัน แบบเรยีน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนและตอนกลาง  ผูวิจัยศกึษาจากแบบเรียนทีส่ามารถหาหลักฐานได  สวน
แบบเรียนสมยัปจจุบันตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยใชแบบเรียน
กระทรวงศกึษาธิการเทานั้นเพราะเปนแบบเรียนที่ทางราชการจัดทําขึ้นและเนื่องจากการจัด
การศึกษาในปจจุบันแบงออกเปน 4 ชวงชัน้  ผูวิจยัจึงสุมตัวอยางโดยการจับฉลากแบบเรียนในชวง
ช้ันที่สุมไดชวงชั้นละ 1 เลม แตในชวงชั้นที่ 3 ผูวิจัยสุมตัวอยางไดหนงัสือแบบเรียนวรรณคดวีิจักษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงไมมีการสอนเกี่ยวกับวรรณยุกต  ผูวิจัยจึงไมนํามาวิเคราะห 
 รายช่ือแบบเรยีนที่ใชในการวิเคราะห มีดังนี้ 
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 แบบเรียนภาษาไทยสมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-2310) 
  แบบเรียนภาษาไทยสมัยอยุธยา ไดแก 
  1)  จินดามณี ของพระโหราธิบดี สมัยพระนารายณมหาราช 
  2)  จินดามณี ฉบับสมเด็จพระเจาบรมโกศ 

 แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-2393) 
  แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดแก 
  1)  ประถม ก ข ก กา   ไมปรากฏนามผูแตง 
  2)  ประถม ก กา หัดอาน   ไมปรากฏนามผูแตง 
  3)  ปฐมมาลา   ของพระเทพโมลี  วัดราชบูรณะ 
  4)  จินดามณี ฉบับสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงวงษาธิราชสนทิ  

 แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง (พ.ศ.2394-2468) 
 แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง ไดแก 
 1)  อักษรนิต ิ ของพระอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนวิาส 

  2)  มูลบทบรรพกิจ  ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 2   
  3)  พิศาลการนัต  ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) 

 4)  แบบเรียนเร็ว ของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   
 แบบเรียนภาษาไทยสมัยปจจุบัน (พ.ศ.2469-2550) 
  แบบเรียนภาษาไทยสมัยปจจบุัน ไดแก  

 1) หลักภาษาไทย ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร   
 2) ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ชวงชัน้ที่ 1  
 3) ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ชวงชัน้ที่ 2 
 4) ภาษาเพื่อพฒันาการสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ชวงชั้นที่ 4   
 5) หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เลม 1 

 
 
 
 
 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ไดแตงแบบเรียนหลวง  6  เลม ไดแก  มูลบทบรรพกิจ  
วาหนิต์ินิกร  อักษรประโยค  สังโยคพิธาน  ไวพจนพิจารณ  พิศาลการันต  และแบบเรียนที่วางหลักเกณฑการใช
รูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  มี  2  เลม  ไดแก  มูลบทบรรพกิจ  และพิศาลการันต     
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3.3 การรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยกําหนดแหลงขอมูลจากเอกสารที่หลากหลายเพื่อใหครอบคลุมการใชรูป
วรรณยกุตตรีและจัตวา  โดยมีวิธีการรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้
 3.3.1 การรวบรวมขอมูลจากเอกสารชุดที่ 1   
  ผูวิจัยอานเอกสารตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนทุกหนา  เพื่อ
วิเคราะหถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรก โดยเก็บขอมูลจากฉบับที่มีการตีพิมพ
วาพบการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเลมใด  และเมื่อใด  ตอจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดไปตรวจสอบ
กับตนฉบับตัวเขียนที่กองหนังสือโบราณ  หอสมุดแหงชาติ   
 3.3.2 การรวบรวมขอมูลจากเอกสารชุดที่ 2   

 ผูวิจัยสุมตวัอยางเอกสารในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตอนกลาง และปจจุบนั 
โดยการจับฉลากดวยช่ือส่ิงพมิพ  ปที่พิมพ  

  สําหรับสมัยที่มีขอมูลมากเกินไป  เชน  สมัยปจจุบัน ระยะที่ 3 ผูวิจัยสุมตัวอยาง
อยางมีระบบโดยการจับฉลากเอกสารที่เปนหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร รายช่ือละ 5 ฉบับ  
  ผูวิจัยนําเอกสารทั้งเลมมาคํานวณหาคาเฉลี่ยของจํานวนพยางคทั้งหมดของ
เอกสารแตละเลมในแตละสมัย วิธีคํานวณคาเฉลี่ยจํานวนพยางคของเอกสารทั้งฉบับ มีดังนี้ 
  1) นับพยางคทั้งหมดในแตละหนา  จํานวน 5 หนา  ของแตละเลม 
  2) นําผลบวกของพยางคทั้ง 5 หนา มาหาคาเฉลี่ยของจํานวนพยางคใน 1 หนา  
  3) คํานวณวาเอกสารที่เก็บขอมูล 1 เลม มีทั้งหมดกีพ่ยางค โดยนําคาเฉลี่ยของ
พยางค 1 หนามาคูณดวยจํานวนหนาทั้งหมดของเอกสาร โดยตัดหนาภาพและหนาตารางออก 
  4) ไดเปนจํานวนพยางคของหนังสือที่เก็บขอมูล 1 เลม  นําจํานวนพยางคของ
หนังสือทุกเลมในแตละสมัยมารวมกนั  ไดเปนจํานวนพยางคทั้งหมดในแตละสมยั 
 3.3.3 การรวบรวมขอมูลการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา 

 ผูวิจัยนับพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในเอกสารที่ระบุไวแตละสมัย
อยางละเอียดทุกหนานับทุกพยางครวมทั้งพยางคที่พบซํ้า  โดยมีการจัดเก็บขอมูล  ดังนี้ 
  1) บันทึกพยางคที่พบและความถี่ของการปรากฏ พรอมทั้งตัวอยาง / ความหมาย 
ชนิดของคํา  แหลงที่มา  และปที่ปรากฏ  ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม  Microsoft 
Excell   เพื่อใหสามารถจัดระเบียบขอมูลเปนระบบและคนหาขอมูลที่ตองการไดสะดวกรวดเร็ว  
  2) ผูวิจยัหาคาพันละของความถี่ของการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาที ่
ปรากฏในเอกสารแตละสมัย  เหตุที่ตองใชพันละแทนรอยละเพราะขอมูลท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาในแตละสมัยมีไมมาก  เมื่อเทียบกับจํานวนพยางคทั้งหมดในแตละสมัย  (ดูวิธีคํานวณ ขอ 2) 
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  3) ผูวิจัยหาคารอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาที่เปนคําที่ยืมจาก
ภาษาตางประเทศตามหมวดความหมายของคํานาม โดยดูความหมายตามปริบท ดังนั้นคําหนึ่งคําจึง
อยูไดหลายหมวดความหมาย เหตุที่ใชคารอยละเพราะจํานวนคํายืมในหมวดคํานามมีจํานวนไมมาก
เทากับการศึกษาเรื่องความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาที่ใชคาพันละ 
          3.3.4 การรวบรวมขอมูลจากเอกสารชุดที่ 3   

 ผูวิจัยศึกษาหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจากแบบเรียนแตละสมัย
ตั้งแตแบบเรียนสมัยอยุธยาถึงแบบเรียนสมัยปจจุบัน  และบันทึกเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา ปที่เขียน และแหลงขอมูล  

 
3.4 การจัดระเบียบขอมูล 
  เมื่อผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่มีการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาครบทุกเลมทุกสมัยแลว  
ผูวิจัยจัดระเบยีบขอมูล ดังนี ้  
 3.4.1 จัดกลุมขอมูลการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา ตามสมัยและเอกสารที่ใชเก็บ
ขอมูล  เพื่อใหทราบสมัยที่ขอมูลปรากฏ 
 3.4.2 จัดกลุมขอมูลแยกตามที่มาของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา วามาจากภาษา
ใด เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของคํายืมจากภาษาตางประเทศที่มีผลตอการใชรูปวรรณยุกตตรีเละจัตวา  

 การระบุวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนคํายืมจากภาษาใด  ผูวิจัยใชวิธีสอบถาม
จากผูรู และตรวจสอบจากเอกสาร ดังตอไปนี้ 
  1)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 
เพื่อตรวจสอบขอมูลภาษาไทยและคํายืมภาษาอื่นๆตามที่ปรากฏในพจนานุกรม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน   

 2)  ปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต  เพื่อตรวจสอบขอมูลภาษาบาลี   
สันสกฤต   

 3)  Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English เพื่อตรวจสอบ 
ขอมูลภาษาอังกฤษ   

 4)  พจนานุกรมไทย - เขมร  ของ  กาญจนา นาคสกุล  เพื่อตรวจสอบขอมูลภาษาเขมร 
 5)  งานวจิัยเร่ืองคํายืมจากภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยปจจบุัน ของ แพรวโพยม    

บุณยะผลึก  เพือ่ตรวจสอบขอมูลภาษาฝรั่งเศส 
 6)  งานวจิัยเร่ืองคํายืมภาษาจีนในภาษาไทยปจจุบนั ของ ปราณี  กายอรุณสุทธิ์ 

เพื่อตรวจสอบขอมูลภาษาจนี     
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 3.4.3 จัดกลุมขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาตามลักษณะโครงสรางพยางคที่
สัมพันธกับพยัญชนะตน  คือ  อักษรสูง  อักษรกลาง  อักษรต่ํา  อักษรควบ  และอักษรนํา  ลักษณะ
พยางคเปนพยางคตาย และความสั้น-ยาวของสระแยกตามสมัย โดยผูวิจัยบันทึกรูปแปร คือ รูปเขยีน
ที่ตางกันของคําคําเดียวกันที่พบในเอกสารฉบับเดียวกัน  และบันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําใน
เอกสารตางสมัยไวเพื่อใหเห็นวาแตละสมัยมีการใชรูปเขียนลักษณะใดอันจะทําใหทราบถึง
วิวัฒนาการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 

  
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจยัวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจยั  ดังนี้ 
 3.5.1 ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานไววารูปวรรณยุกตตรีและจัตวาปรากฏครั้งแรกในปลาย
สมัยอยุธยา  และปรากฏมากขึ้นเปนลําดับจนถึงสมัยปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหขอมูลตาม
สมมุติฐานที่วางไว  ดังนี้  วิเคราะหขอมูลเชิงประวัติถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาครั้ง
แรก  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากเอกสารชุดที่ 1  เพื่อหาขอสรุปวารูปวรรณยุกตตรีและจัตวาปรากฏ
ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อไร   
 3.5.2 ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไววา  เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยจึงวิเคราะห
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัย  โดย
ใชเอกสารชุดที่ 2  ในกรณีที่คําที่มีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีการแปรของรูปเขียนของคําเดียวกัน  
ผูวิจัยไดพิจารณาตอไปวารูปเขียนนั้นเกิดขึ้นในชวงเวลาใด และมีวิวัฒนาการอยางไร       
 3.5.3 ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานไววารูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีเพิ่มขึ้นเปนลําดับจนถึงสมัย
ปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึงนําคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัยมาหาคาพันละของความถี่
ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัย  การที่ผูวิจัยใชสถิติเปนพันละเพื่อใหเห็นตัวเลข
ชัดเจน  เพราะขอมูลจํานวนพยางคทั้งหมดในแตละสมัยมีมากเมื่อเทียบกับจํานวนรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาที่พบซ่ึงมีไมมากนัก  
  3.5.4 ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานไววารูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจะปรากฏมากในโครงสราง
พยางคตาย  ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหโครงสรางพยางคที่มีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาปรากฏอยู โดย
นําคําที่มีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามาวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางพยัญชนะตน  ลักษณะ
พยางคเปน  พยางคตาย  และความสั้น – ยาวของสระซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลตอการใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวา ในการวิเคราะหโครงสรางพยางค ผูวิจัยใชตารางการผันวรรณยุกตซ่ึงดัดแปลงมาจาก
หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เลม 1 (2545 : 82) เปนเกณฑในการวิเคราะห (ดูตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ตารางการผันวรรณยกุต 

 
ที่มา : บรรทัดฐานภาษาไทยเลม 1 : ระบบเสียง อักษรไทย การอานคําและการเขียนสะกดคํา    
          (กาญจนา  นาคสกุล และคณะ  2545 : 82) 

สามัญ เอก โท ตร ี จัตวา              เสียง 
 
ลักษณะพยางค - - - - - 

อักษรสูง 
คําเปน 
 
 
คําตาย 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
ขา 
ขั่ง 
ขาง 
ขะ 
ขัด 
ขาด 

 
ขา 
ขั้ง 
ขาง 
ขะ 
ขั้ด 
ขาด 

 
-  
- 
- 
- 
- 
- 

 
ขา 
ขัง 
ขาง 

- 
- 
- 

อักษรกลาง 
คําเปน 
 
 
คําตาย 

 
กา 
กัน 
กาง 

- 
- 
- 

 
กา 
กั่น 
กาง 
จะ 
จับ 
จาบ 

 
กา 
กั้น 
กาง 
จะ 
จั้บ 
จาบ 

 
กา 
กั๊น 
กาง 
จะ 
จั๊บ 
จาบ 

 
กา 
กั๋น 
กาง 
จะ 
จั๋บ 
จาบ 

อักษรต่ํา 
คําเปน 
 
 
คําตาย  สระสั้น 
 
 
คําตาย  สระยาว 

 
คา 
คัน 
คาน 

- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
คา 
คั่น 
คาน 
คะ 
คึ่ก 
วาก 
เชิด 

 
คา 
คั้น 
คาน 
คะ  
คึก 
วาก 
เชิ้ด 

 
- 
- 
- 
คะ 
คึ๋ก 
วาก 
เชิ๋ด 

อักษรคู 
คําเปน 
 
 
คําตาย  สระสั้น 
คําตาย  สระยาว 

 
คา 
คัน 
คาง 

- 
- 

 
ขา 
ขั่น 
ขาง 
ขึก 
ขาด 

 
คา/ขา 
คั่น/ขั้น 
คาง/ขาง 
คึ่ก/ขึ้ก 
คาด/ขาด 

 
คา 
คั้น 
คาง 
คึก 
คาด 

 
ขา 
ขัน 
ขาง 
 คึ๋ก 
คาด 

อักษรเดี่ยว 
คําตาย  สระสั้น 
คําตาย  สระยาว 

 
- 
- 

 
หนะ 
โหนด 

 
นะ/หนะ 

โนด/โหนด 

 
นะ 
โนด 

 
นะ 
โนด 
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 3.5.5 ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานไววารูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเกิดจากการยืมคําภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ  และภาษาฝรั่งเศส  ดังนั้นผูวิจัยนําคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามาวิเคราะห
หาที่มาของคําวาเปนคําในภาษาใด โดยผูวิจัยใชเกณฑของอมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2542:98) และ
ซาราห  ทอมสัน (Thomason 2001 : 65) ที่กลาวถึงอิทธิพลของการยืมคําภาษาตางประเทศวา การยมื
คํานามจะยืมงายกวาคําชนิดอื่น 
 3.5.6 ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานไววามีการกําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา
ในแบบเรียนภาษาไทย  ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  และในแตละสมัยมีการกําหนดหลักเกณฑที่
แตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหแบบเรียนภาษาไทยแตละสมัยวามีการกําหนดหลักการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาเมื่อใดและอยางไร และวิเคราะหความแตกตางของหลักเกณฑการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัยโดยนําเสนอในรูปตารางแสดงเนื้อหาของหลักเกณฑการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัย 
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บทท่ี  4 
การปรากฏครัง้แรกและวิวัฒนาการของรปูวรรณยุกตตรแีละจัตวาในภาษาไทย 

 
 บทนี้ผูวิจัยตองการนําเสนอถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรกใน
ภาษาไทย  ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ขอ 1 คือ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาในภาษาไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยปจจุบัน ซ่ึงผูวิจัยตั้งสมมุติฐานไววา รูปวรรณยุกต
ตรี (    ) และจัตวา (    ) ปรากฏครั้งแรกในปลายสมัยอยุธยา และปรากฏมากขึ้นเปนลําดับจนถึงสมัย
ปจจุบัน โดยเสนอผลการวิเคราะหเปน   2  หัวขอ รายละเอียดของแตละหัวขอ  มีดังนี้ 
 4.1 การปรากฏของรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรกในภาษาไทย 
 4.2 วิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
  4.2.1 วิวัฒนาการดานปริมาณคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย           

        4.2.2 วิวัฒนาการดานรูปแปรคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
  4.2.3 วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  
   ในภาษาไทย 

 
4.1 การปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรกในภาษาไทย   
 ปจจุบันมีคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนจํานวนมาก ทั้งในคําไทย และคําที่ยืมมา
จากภาษาตางประเทศ จึงเกิดคําถามวา “รูปวรรณยุกตตรี” และ “รูปวรรณยุกตจัตวา”  มีใชใน
ภาษาไทยเมื่อใด  ซ่ึงขอสันนิษฐานเรื่องการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวาพบครั้งแรกเมื่อใดนั้น
เปนเรื่องที่ถกเถียงกันอยู  บางก็วาพบครั้งแรกในสมัยอยุธยา  บางก็วาพบในสมัยธนบุรี และบางก็วา
พบในสมัยรัตนโกสินทร (ดูรายละเอียดในบทที่ 2)   ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวารูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาปรากฏครั้งแรกในภาษาไทยเมื่อใด   

 ในการศึกษาเชิงประวัติ  เพื่อวิเคราะหถึงการปรากฏครั้งแรกของรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวานอกจากจะศึกษาจากขอมูลรอยแกวแลว  ผูวิจัยยังศึกษาจากขอมูลที่ เปนรอยกรองดวย  
เนื่องจากงานเขียนในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีสวนใหญเปนรอยกรอง โดยใชขอมูลจากเอกสารชุด
ที่ 1  (ดูบทที่ 3) ผูวิจัยแบงสมัยที่ศึกษาถึงการปรากฏครั้งแรกของรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ออกเปน 
4 สมัย ไดแก สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร  
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 4.1.1 สมัยสุโขทัย   
  เอกสารสมัยสุโขทัยที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห ไดแก 

 1) จารึกพอขุนรามคําแหง  พ.ศ.1835 
 2) จารึกวัดบางสนุก  พ.ศ.1882 
 3) จารึกพอขุนรามพล  พ.ศ.1889 
 4) จารึกนครกาํแพงเพชร  พ.ศ.1990 
 5) จารึกวัดปามะมวง ภาษาไทย (หลักที่ 1)  พ.ศ.1904 
 6) จารึกวัดศรชุีม (จารึกหลักที่ 2) พ.ศ.1914 
 7) จารึกเขาสมุนกูฏ  พ.ศ.1912 
 8) จารึกวัดพระยืน  พ.ศ.1913 
 9)ไตรภูมิพระรวง  ของพระเจาลิไทย  พ.ศ.1888 

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยละเอียดแลวไมพบรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา3 
เลย  จึงสรุปไดวา  รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาไมไดปรากฏในสมัยสุโขทัย  ซ่ึงรูปวรรณยุกตในสมัย
สุโขทัยมีเพียง 2 รูป คือ รูปวรรณยุกตเอก (    )  และรูปวรรณยุกตโท (    )4 เทานั้น 
 4.1.2 สมัยอยุธยา   
  เอกสารสมัยอยุธยาที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห ไดแก 

 1) หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา กรมการเมืองตะนาวศรีอนุญาต 
ใหพอคาเดนมารคเขามาคาขายยังประเทศไทย พ.ศ.2164 

 2) หนังสือออกพระจอมเมืองอนุญาตใหพอคาเดนมารคเขามาคาขายยัง 
ประเทศไทย พ.ศ.2164  

 3) หนังสือออกญาไชยาเมืองตะนาวศรีอนุญาตใหพอคาเดนมารคเขามา 
คาขายยังประเทศ ไทย  พ.ศ.2164  
 

                                                 
 3 ผูวิจัยพบวาเอกสารในสมัยสุโขทัยมีเครื่องหมายวรรณยุกตเพียง  2  รูป  คือ  รูปวรรณยุกตเอก  “    ”  

และรูปวรรณยุกตโท  “    ”  รูปวรรณยุกตโทในสมัยสุโขทัยจะใชรูปกากบาท “    ” ซึ่งมีรูปเหมือนกับรูปวรรณยุกต
จัตวา  “    ” ในปจจุบัน   
 

 4 รูปวรรณยุกตโทเปลี่ยนจากรูปเขียนเดิม  “   ”  เปนรูปโทอยางปจจุบัน “   ”  พบเปนครั้งแรกใน
ศิลาจารึกหลักที่  93  ศิลาจารึกวัดอโศการาม  ดานที่  1  บรรทัดที่  7  ในคําวา  “เจา”  พบเมื่อ พ.ศ. 1943 (คะนึงนิจ  
จันทรกระวี 2533 : 25) 
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 4)  ตําราขี่ชางครั้งแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช   พ.ศ.2199-2231 
 5)  พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ (แพ  เปรียญ)   

พ.ศ. 2223 
 6)  อัฏฐธรรมปญหาของสมเด็จพระเพทราชา พระราชปุจฉาของสมเด็จ 

พระเพทราชา พ.ศ.2233 
 7)  เร่ืองจดหมายเหตุการพระศพสมเด็จพระรูปวัดพุทไธสวรรค กรุงเกา  

พ.ศ.2278 
 8)  พระสมุดตําราแผนคชลักษณ พ.ศ.2291  

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยละเอียดแลวไมพบรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา
เลย จึงสรุปไดวา  รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาไมไดปรากฏในสมัยอยุธยา  ขอคนพบของวิทยานิพนธ
เลมนี้จึงขัดแยงกับขอสันนิษฐานของผูอ่ืนไดแก  สุริยา  รัตนกุล (2540 : 85) ที่สันนิษฐานวารูป
วรรณยุกตตรีมีใชคร้ังแรกในสมัยพระเจาทรงธรรม   

 4.1.3 สมัยธนบุรี   
  เอกสารสมัยธนบุรีที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห ไดแก 

  1) บทละครเรื่องรามเกียรติ์  พ.ศ.2313 
  2) ลิลิตเพชรมงกุฎ ไมระบุ ปที่แตง 
  3) อิเหนาคําฉันท  พ.ศ.2322 
  4) โคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรี ไมระบุ ปที่แตง 
  5) กฤษณาสอนนองคําฉันท  ไมระบุ ปที่แตง 
  6) นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน  พ.ศ.2324 
  7) จดหมายเหตุสมัยพระเจาธนบุรี พ.ศ.2319 

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยละเอียดแลวพบวา  รูปวรรณยุกตจัตวาปรากฏ
เปนครั้งแรกในสมัยธนบุรี คือ พบรูปวรรณยุกตจัตวาครั้งแรก ในคําวา  หมูอ๋ี  พบในนิราศพระยา 
มหานุภาพไปเมืองจีน (นิราศกวางตุง)   

 หมูอ๋ี5 
             คร้ันถึงวันที่จะทําโดยกําหนด เดือนสิบเอ็ดขึ้นทศมาสา 
              จึงจงตกหมูอ๋ีใหลีลา  มาเชิญทูตกับขาหลวงจร 

     (นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 2324) 

                                                 
 5 หมูอี๋ – ตําแหนงอุปราชเมืองกวางตุง 
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                            คร้ันถึงเดือนสิบสองศุกรวัน  ขึ้นสําคัญสามค่ําจะจําจร 
                            หมูอ๋ีจึงใหเชิญพระราชสาร บรรณาการทูตอันจะผันผอน 

         (นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 2324) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  ตนฉบับหนังสือสมุดไทยดํา เร่ือง นิราศพระยามหานุภาพไปเมอืงจีน พบคําวา “หมูอ๋ี” 

 
 การคนพบของผูวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับขอสันนิษฐาน ของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2505:245) ที่ทรงสันนิษฐานไวในหนังสือสาสนสมเด็จ เมื่อ พ.ศ.2475 
วาพบรูปวรรณยุกตจัตวาครั้งแรกในสมัยธนบุรี แตสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงพบรูปวรรณยุกตจัตวาในรามเกียรติ์ในคําวา เอย “การคนหากําเนิดไมตรีไมจัตวา ไดพบเขียนใช
ผันเสียงอยางปจจุบันนี้ ไมจัตวามีอยูในหนังสือรามเกียรติ์ พระราชนิพนธพระเจากรุงธนบุรี”  
           4.1.4 สมัยรัตนโกสินทร   
  เอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะห  ไดแก 
  1) ราชาธิราช  พ.ศ.2328 
  2) จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1  พ.ศ.2346  
  3) กฎหมายตราสามดวง พ.ศ.2347 
  4) สามกก พ.ศ.2348 
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 จากขอมูลขางตนผูวิจัยไดวิเคราะหโดยละเอียดแลวพบวา  รูปวรรณยุกตตรีปรากฏเปน
คร้ังแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  คือ พบรูปวรรณยุกตตรีคร้ังแรกในคําวา  นํากก  พบใน
หนังสือพระยามหาโยธาถึงอุบากองผูหลาน  วาดวยการสวนตัวและเบ็ดเตล็ด จ.ศ.1165 (จดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 1, 2346) 
 นํากก 
  แลวสมเดจพระพุทธิเจาอยูหัวแหงเราใหพระเจานํากกผูเปนพระราชบุตรบุญ
ธรรมยกกองทับ  บก  ๑๐ หมืน  ไปตีไดเมืองเวแตณะเดือน ๖ 
         เรือ ๑๐ 

       (จดหมายเหตรัุชกาลที่ 1, 2346) 
  พระเจานํากกจับได วังกีเจาเมืองจอปะกัน 
      วังเตริดเจาเมืองเว 
      งุยเหยียว             ขุนนางผูใหญ          กับญาติวงษ 
      งัยหยอง  

       (จดหมายเหตรัุชกาลที่ 1, 2346) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตนฉบับหนังสือสมุดไทยดํา จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 พบคําวา “นํากก” 
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 การคนพบของผูวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับ อิงอร  สุพันธุวณิช (2527 : 555)  ที่สันนิษฐาน
เกี่ยวกับการใชรูปวรรณยุกตตรีวาพบรูปวรรณยุกตตรีคําเดียว  ไดแก  คําวา “พระเจานํากก” พบใน
หนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 
 
4.2 วิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 

4.2.1 วิวัฒนาการดานปริมาณคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  
 ผูวิจัยพบรูปวรรณยุกตตรีคร้ังแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  คือ  พบในจดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 1  สวนรูปวรรณยุกตจัตวานั้นผูวิจัยพบวา มีใชคร้ังแรกในสมัยธนบุรี คือพบในงาน
เขียนที่เปนรอยกรอง ไดแก  นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน(นิราศกวางตุง พ.ศ.2324)  ผูวิจัยไม
พบการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในงานเขียนอื่นๆที่เปนรอยแกวสมัยธนบุรีเลย    ผูวิจัยจึงศึกษา
วิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเฉพาะในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรเทานั้นโดยใช  
เอกสารชุดที่ 2  (ดูบทที่ 3)  และเพื่อใหเห็นวิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและวรรณยุกตจัตวา
ในสมัยรัตนโกสินทรอยางชัดเจน  ผูวิจัยไดแบงสมัยรัตนโกสินทรเปน 3 ชวง คือ สมัย
รัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2393)  สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  (พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 
2468)  และสมัยปจจุบัน  (พ.ศ. 2469 – พ.ศ. 2550)  ผูวิจัยนําเสนอวิวัฒนาการดานปริมาณคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาเปน  2  ประเด็น  ไดแก 
  4.2.1.1 คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร 
  4.2.1.2 ความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยแตละชวง 
 
  4.2.1.1 คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร 
     1) คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
         (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2393)   
   ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเอกสารที่เปนรอยแกวมีจํานวนไมมากและ
เปนชวงแรกที่มีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากเอกสารหลากหลายประเภท
รวมทั้งวรรณกรรมแปลดวยเพื่อใหครอบคลุมคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ดังนั้นเอกสารที่ใช
เก็บขอมูลในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีทั้งจดหมายเหตุ  เอกสารทางกฎหมาย  พจนานุกรม และ
วรรณกรรมแปล ดังมีรายช่ือตอไปนี้  ราชาธิราช  (พ.ศ. 2328)   กฎหมายตราสามดวง (พ.ศ. 2347)  
สามกก  (พ.ศ. 2348)   ประชุมหมายรับสั่งภาค 2  (พ.ศ. 2351)   ประชุมหมายรับสั่งภาค 3  (พ.ศ. 
2367)   จดหมายเหตุ ร.3  (พ.ศ. 2377)   และ พจนานุกรมไทย-ไทย ของคาสเวล  (พ.ศ. 2389) 
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   ก. คําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
       ผูวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
จํานวน 126 คํา (ดูรายการคําในภาคผนวก ค) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  คํา   ความหมาย / ตัวอยาง 

 จุนจู   
 จุนจู นายสําเภา      

(กฎหมายตราสามดวง  2347)   
 เตกขอ 

 อนึ่งถาแลตนหนไตกง  เฮียวกง  จงกวา  เตกขอ  เซงขอ  ปนจู  สําปน  อิดเซียน  
แลนายสําเภาเทาเตง  แลผูอยูในสําเภามิไดพิจารณากระทําใหเปนอุบัติเหตุ  จึงเกิด
ไฟไหมสําเภาเสียส่ิงของผูเชา  ดวยทานวาใหผูเชานั้นใชคาสําเภา   

(กฎหมายตราสามดวง  2347)   
 อะปนเตก   

 แลบัดนี้จีนอะปนเตกผูเปนขุนวิเสดวานิช   
(กฎหมายตราสามดวง  2347)  

 ตั่งโตะ    
 อันตั่งโตะนั้นประกอบไปดวยสติปญญา  

(สามกก  2348) 
 เอะ  

 ขงเบงคิดสะดุงใจวา เอะ เหน็กองทัพกังตัง๋จะยกมาตีเมอืงเสฉวนกระมัง 
(สามกก   2348) 

 เคอะ 
 เหลอ  นั้นความเหมือนกับเคอะ     

(พจนานุกรมคาสเวล   2389) 
 เลบ    
  เลบมือเลบเทา      

(พจนานุกรมคาสเวล   2389) 
 เรว 

 ไมชา  เรียกวา  เรว    
(พจนานุกรมคาสเวล   2389) 
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 เอยน 
  เอยนใจ  เพลาเกือบใกลค่ํา  เรียกวา  เอยน  ปาชานั้นเยียบเอยน   

       (พจนานุกรมคาสเวล   2389)  
 เลอะ 

 เลอะ นั้นความเหมือนกับเปอนเหมือนกัน    
(พจนานุกรมคาสเวล   2389) 

   ข. คําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน   
       ผูวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
จํานวน  522  คํา (ดูรายการคําในภาคผนวก ค) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  คํา   ความหมาย / ตัวอยาง 
 กุย (ถวายบังคมคํานับ)  
  เมื่อเจาพนักงานทูลขาวพระราชสาสนแจงแลวก็รีบเขากุยทูล  

(ราชาธิราช 2328) 
 กา 

 เที่ยวกาเลนที่บานนั้นบานนี้   
(พจนานุกรมคาสเวล   2389) 

 เดี๋ยว  
 กูจะตัดศีรษะเสียใหส้ินบัดเดี๋ยวนี้     

(ราชาธิราช 2328) 
 เอย  

 นางมังคละเทวีทอดพระเนตรเห็นก็รองวา  ฉางกายเอยชวยดวย    
(ราชาธิราช 2328) 

 ไตกง  
อนึ่งถาแลตนหนไตกง  เฮียวกง  จงกวา  เตกขอ  เซงขอ  ปนจู  สําปน อิดเซียน  
แลนายสําเภาเทาเตง  แลผูอยูในสําเภามิไดพิจารณากระทําใหเปนอุบัติเหตุ  จึงเกิด
ไฟไหมสําเภาเสียส่ิงของผูเชา  ดวยทานวาใหผูเชานั้นใชคาสําเภา”   

     (กฎหมายตราสามดวง  2347) 
 กะเปา  

 ส่ิงที่เจ็กทําดวยผาดวยแพรดวยหนังสําหรับใสยาแดงสูบกลอง  แลใสส่ิงของตางๆ   
 ตามแตจะใสนั้นเรียกวา  กะเปา     (พจนานุกรมคาสเวล   2389) 
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 ปนจู 
 อนึ่งถาแลตนหนไตกง  เฮียวกง  จงกวา  เตกขอ  เซงขอ  ปนจ ู สําปน อิดเซียน   
 แลนายสําเภาเทาเตง  แลผูอยูในสําเภามิไดพิจารณากระทําใหเปนอุบัติเหตุ  จึงเกิด 
 ไฟไหมสําเภาเสียส่ิงของผูเชา  ดวยทานวาใหผูเชานั้นใชคาสําเภา 

(กฎหมายตราสามดวง  2347) 
 เกง  

เขาทําดวยไมอิตปูนกขึ้นเปนรูปตึกเรียกวาเกง...ทําเปนหลังคาแลผาปดวางใน
กลางเรือก็เรียกวาเกง     

(พจนานุกรมคาสเวล   2389) 
 จ๋ิว  

 เปนคําพูดวาเล็ก  เหมือนคําพูดเดกนั้นมันจิ๋วนัก   
(พจนานุกรมคาสเวล   2389) 

 โกรน 
  รวงคือหลนไป  หัวโกรน    

(พจนานุกรมคาสเวล   2389) 
     2) คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   
         (พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2468)  
   ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เปนรอยแกว
ประเภท ตาง ๆ ไดแก พจนานุกรม  จดหมายเหตุ  บันทึกการเดินทาง หนังสือพิมพ  ผูวิจัยกําหนด
เอกสารที่เก็บขอมูลใหหลากหลายเพื่อครอบคลุมคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ดังนั้นเอกสารที่
เก็บขอมูลในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  มีรายชื่อดังตอไปนี้ สัพพะพะจะนะภาษาไทย  (พ.ศ. 
2397) ราชกิจจานุเบกษา  (พ.ศ. 2401)  บางกอกรีคอรดเดอร  (พ.ศ. 2408)  อักขราภิธานศรับท  
(พ.ศ. 2416)  พระราชพิธีสิบสองเดือน  (พ.ศ. 2431)  พจนานุกรม ร.ศ.120  (พ.ศ. 2444)  ไกลบาน  
(พ.ศ. 2450)  จีนโนสยามวารศัพท  (พ.ศ. 2460)  และดุสิตสมิต  (พ.ศ. 2461) 
   ก. คําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   
       ผูวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
จํานวน 339 คํา (ดูรายการคําในภาคผนวก ค) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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  คํา   ความหมาย / ตัวอยาง  
 โพยกวน  
   จัดขึ้นสําหรับทําโพยกวนและซ้ือขายสินคาตางๆ 

(จีนโนสยามวารศัพท   2460) 
 กอกแฮด   

 หมวกกอกแฮดแทราคาใบละ 10 บาท  
(จีนโนสยามวารศัพท   2460) 

 แอฟรี่กอต   
 แอฟรี่กอตบร่ันดี     

(จีนโนสยามวารศัพท   2460) 
 ก๊ัก   

 ตําบลสี่กั๊ก พระยาศรี    
(จีนโนสยามวารศัพท   2460) 

 เคก  
 รับทําขนมปง, ขนมเคก, ทุกอยาง โดยฝมือดีที่หนึ่ง  

(จีนโนสยามวารศัพท   2460) 
 อาเด, อะเดะ (ช) 

 อาเด, อะเดะนอง      
(พจนานุกรม ร.ศ.120, 2444) 

 โตะ 
ส่ิงที่รองรับ คือ ส่ิงที่รองจานชาม   แลมาไมที่ตั้งวางของ, พระแขกมหมัด, ตั้งโตะ
เอาโตะไปตั้ง      

(พจนานุกรม ร.ศ.120, 2444) 
 งอกแงก  

  งอกแงกส่ิงของทั้งปวงที่ไมมั่นคง  หรือเด็กพึ่งชันคอ  
(อักขราภิธานศรับท   2416) 

 เจอเจอ  
 เจอเจอสอพลอ       

(อักขราภิธานศรับท   2416) 
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 ขะแยะ  
 ขะแยะ คือ การที่ตําแปงทําใหสากกระทบกันเขากับขางครก, คนยืนเบียดกัน, ยัก 
ไหลกระทบกัน     

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
   ข. คําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
       ผูวิจัยพบคําที่ใช รูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง จํานวน 99 คํา (ดูรายการคําในภาคผนวก ค) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  คํา   ความหมาย / ตัวอยาง 
 ปวย 

 ปลาผุดปวย     
(สัพพะพะจะนะภาษาไทย   2397) 

 บอย   
 สามกับบอยและกะลาสี      

(บางกอกรีคอรดเดอร  2408) 
 กา     

 กาคนเกงไมกลัวใคร       
(อักขราภิธานศรับท  2416) 

 ตั๋ว 
 ถาที่ทานทั้งหลายไดมาซื้อส่ิงที่หางสยามตรีเพ็ชรจะไดรับรางวัลตั๋วลอตเตอรี่ 
 อังกฤษ 

(จีนโนสยามวารศัพท   2460) 
 กะจ๋ิดกะจอย 
    ส่ิงเล็กๆที่สุด / กะจิ๋ดกะจอย     

(อักขราภิธานศรับท  2416)  
 กลาปา, กะลาปา, กลาปา 
  กลาปา  ช่ือเกาะ      

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
 กะเปา   

 กะเปาเสื้อ       
(อักขราภิธานศรับท  2416) 
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 โอโอ 
  เปนคําคนมีทุกข  รองวาโอโอพระทูลกระหมอมของฉันเอย 

 (อักขราภิธานศรับท  2416) 
 กรวม 

  พายเรือกรวมๆ     
(สัพพะพะจะนะภาษาไทย   2397) 

 ตุน 
  หมอตุนเนื้อและตุนไกเปนซุปสําหรับคนปวยรับประทาน 

       (จีนโนสยามวารศัพท  2460) 
     3) คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยปจจุบัน (พ.ศ.2469–พ.ศ.2550)   

   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เปนรอยแกวในสมัยปจจุบันโดยกําหนด
เอกสารหลากหลายประเภทเพื่อใหครอบคลุมคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  เอกสารที่เก็บขอมูล
ในสมัยปจจุบันจึงมีทั้ง นวนิยาย เร่ืองส้ัน  พจนานุกรม หนังสือพิมพ  วารสาร และนิตยสาร ดังมี
รายช่ือตอไปนี้ ละครแหงชีวิต(พ.ศ. 2472)  พจนานุกรม 2493  (พ.ศ. 2493)  ส่ีแผนดิน (พ.ศ. 2494) 
จดหมายจากเมืองไทย (พ.ศ. 2511)  พจนานุกรม 2525  (พ.ศ. 2525) พจนานุกรม 2542  (พ.ศ. 2546)    
ความสุขของกะทิ  (พ.ศ. 2546)  ภาษาและวรรณคดีไทย (พ.ศ. 2548)  สกุลไทย  (พ.ศ. 2550)  
ฐานเศรษฐกิจ  (พ.ศ. 2550)  และเดลินิวส  (พ.ศ. 2550) 
   ก. คําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน   
       ผูวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในเอกสารสมัยปจจุบัน  จํานวน 310 คํา 
(ดูรายการคําในภาคผนวก ค) ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  คํา   ความหมาย / ตัวอยาง 
 กง      

 กง  ดื่ม     
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  2525)  

 กก   
 กก  พวก  หมู  เหลา  =  แกง(gang)   

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  2525) 
 ดั๊บเบิ้ล   

 รองเอ็มดี บมจ.แอดวานซ อะโกร ผูผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ สูแขงธุรกิจ  
         กระดาษเครือซิเมนตไทย   (ฐานเศรษฐกจิ  2550)  
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 แฮก๊ึน     
 แฮกึ๊น  ช่ืออาหารจีน             

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  2542) 
 เกกฮวย    

 เกกฮวย ช่ือไมลมลุก  ดอกตากแหงปนกับน้ําดื่ม 
    (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  2542) 

 คลาค   
 สถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมกับบริษัท คมิเบอลี่ย-คลาค ประเทศไทย 

        (ฐานเศรษฐกจิ  2550) 
 แจกพอต  

 กลุมที่แจกพอต กระเด็นออกไปอยูนอกแนวเสนเสียง 
      (ฐานเศรษฐกิจ  2550) 

 ปาเตะ   
 ปาเตะ  ผาโสรง(ช.)    

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  2525) 
 เปาะเปยะ  

 เราสั่งของซ้ํา ๆ  เดิม ๆ  เชน  กุงพันออย  เปาะเปยะ                     (สกุลไทย  2550)           
 ปาบ  

 ปาบ  เสียงเชนเสียงตีดวยไมแบนๆ  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  2493) 

   ข. คําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน   
       ผูวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยปจจุบัน  จํานวน 118 
คํา (ดูรายการคําในภาคผนวก ค) ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  คํา   ความหมาย / ตัวอยาง 

 เกง   
  เรือยนตรเกงใหญลําหนึ่ง                (ละครแหงชีวิต 2472) 

 ตั๋ว   
 ซ้ือตั๋วเขาดูภาพยนตร   (ละครแหงชีวิต 2472) 
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 กะหลาปา 
 กะหลาปาเปนชื่อเมืองในเกาะชวา = ปตตาเวีย (ชวา)     
                                          (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2493) 

 ชาววังรังกะตุย  
 เฮอ! ชาววังรังกะตุย  คุณเชยพูด      

(ส่ีแผนดิน 2494)  
 กิมตึ๋ง   

 พระราชทานนามตามลายเครื่องลายครามกิมตึ๋ง  
(ส่ีแผนดิน 2494)  

 ปุงกี๋ 
   ปุงกีเ๋ครื่องสานใชโกยดิน    

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 2525) 
 กุย   

 กุยเสียงพูดเยยใหไดอาย    
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 2525) 

 สวงอู   
 อยาเรียกฉันวาไอตี๋เลย  ฉันชื่อ  "สวงอู"             

(จดหมายจากเมืองไทย 2542) 
 เอย   

 แกเอย  เห็นหรือเปลา    
(จดหมายจากเมืองไทย 2542)      

 บอย 
แตพอโผลลงเรือไมวาจะชะโงกศีรษะไปไหนก็เจาพวกบอยหรือกะลาสีเรือถาม
ไถอะไรตออะไรเปนภาษาฝรั่งเศสลั่นไปหมด          

(ละครแหงชวีติ 2472) 
 

      4.2.1.2 ความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยแตละชวง 
    การศึกษาถึงความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจะทําใหทราบถึง
วิวัฒนาการดานปริมาณการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัย และผูวิจัยตองการพิสูจน
สมมุติฐาน ขอ 1 ที่วารูปวรรณยุกตตรีและจัตวาปรากฏมากขึ้นเปนลําดับจนถึงสมัยปจจุบัน 
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  ผูวิจัยวิเคราะหความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจากเอกสารชุดที่ 2 ไมรวม
พจนานุกรม เพราะผูวิจัยตองการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารที่ใชอยูจริงในแตละสมัยโดยการสุม
รายชื่อเอกสารอยางมีระบบแลวนับความถี่ของรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาทั้งหมดที่ปรากฏใน
เอกสารแตละสมัย  นําความถี่ของรูปวรรณยุกตแตละชนิดมาหาคาพันละของจํานวนพยางคทั้งหมด
ในแตละสมัย  การคํานวณจํานวนพยางคทั้งหมดในแตละสมัย ผูวิจัยคิดจากผลรวมของคาเฉลี่ยของ
พยางคจํานวน 5 หนาของเอกสารที่ใชเก็บขอมูลในแตละสมัย 

 ผลการวิเคราะหทําใหเห็นวิวัฒนาการดานปริมาณการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา ดัง
ตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่ 3  ความถี่ของการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในภาษาไทยแตละสมัย 
 

รูปวรรณยุกตตรี รูปวรรณยุกตจัตวา 
สมัย จํานวนพยางค ความถี่ พันละ ความถี่ พันละ 
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 2,130,260 3,211 1.51 8042 3.78 
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 1,627,228 3,215 1.98 919 0.57 
สมัยปจจุบัน 4,130,337 37,316 9.03 15,102 3.66 
รวม 7,887,825 43,742 5.55 24063 3.05 

 
   จากตาราง พบวาความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทยมีเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงสมัยปจจุบัน สวนความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวานั้น
พบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความถี่มากที่สุด รองลงมาเปนสมัยปจจุบันและพบนอยที่สุด
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  เพื่อใหเห็นภาพความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ผูวิจัย
จึงสรางแผนภูมิแทงแสดงความถี่ของรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัย มีดังนี้ 
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ตอนตน ตอนกลาง ปจจุบัน

รูปวรรณยุกตตรี
รูปวรรณยุกตจัตวา

 
ภาพที่ 4  ความถี่ของการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแตละสมัย 
 

 จากแผนภูมิแทงแสดงใหเห็นวาพบรูปวรรณยุกตจัตวามากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  และเมื่อพิจารณาถึงเอกสารที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวามากที่สุด ไดแก สามกก ซ่ึงเปน
วรรณกรรมแปลจากพงศาวดารจีน จึงกลาวไดวาอิทธิพลของคํายืมภาษาจีนทําใหมีความถี่ของการ
ใชรูปวรรณยุกตจัตวาเปนจํานวนมากในภาษาไทย 

 
4.2.2 วิวัฒนาการดานรูปแปรคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  

      รูปแปร คือ รูปเขียนที่ตางกันของคําเดียวกัน เกิดจากการเขียนไมคงที่ในเอกสารฉบับ
เดียวกัน  คือในคําเดียวกันบางครั้งไมใชรูปวรรณยุกต  บางครั้งใชรูปวรรณยุกตตรีและบางครั้งใช
เครื่องหมายไมไตคูแทนรูปวรรณยุกตตรี  สวนคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในคําคําเดียวกันบางครั้ง
ไมใชรูปวรรณยุกต   บางครั้งใชรูปวรรณยุกตจัตวาและบางครั้งใชรูปวรรณยุกตเอก  ผลการ
วิเคราะหขอมูลพบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ดังตอไปนี ้
 4.2.2.1 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
     ก. วรรณยุกตตรี   
   พบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
จํานวน  6  คํา  ไดแก  
 เลก~เลก~เล็ก    
   สัตวเลกๆที่กดัคน (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  สัตวเลกๆ    (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  คําพูดวาเล็ก  (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
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 เบดเสรจ  ~   เบดเสร็จ  
  แลการนั้นขาทําเบดเสรจแลว (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  เหมือนคําพูดวา เบดเสร็จ ดวยการคิดเปนเงนิเทานั้น (พจนานุกรมคาสเวล 2389)  
 เจก~เจ็ก  
  ส่ิงที่เจกทําดวยผาดวยแพรดวยหนังสําหรบัใสยาแดง (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  เจ็ก เปนคนพวกหนึ่งมาแตเมอืงจีน   (พจนานุกรมคาสเวล 2389)   
 เรว~เร็ว 
  ไมชา  เรียกวา  เรว     (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  นั้นคือคนที่ทําการเร็ว  นั้นเรยีกวา  มือเรว   (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
 เจบ~เจ็บ 
  เหมือนคําพูดวาวานซืนนี้ขาเจบไป (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  นั้นคือปวยดวยโรคตาง ๆ นั้นเรียกวา เจ็บ    (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
 ตั๋งโตะ~ตั๋งโตะ   
  ตั๋งโตะเหนกกลัวถอยลงไปหลังทะหาร (สามกก 2348) 

 ตั๋งโตะกับทหารก็แตกพายไป (สามกก 2348) 
     ข. วรรณยุกตจัตวา   
   ไมพบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเลย 
 4.2.2.2 สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
     ก. วรรณยุกตตรี   
   พบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
จํานวน  28  คํา  ไดแก    
 เยบ~เยบ ~ เย็บ  
  มีเล่ือยไมแลเยบผาเปนตน (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ชางเยบผา   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 ชางเย็บ   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เดก~ เดก ~ เด็ก  
  ทั้งชายทั้งหญงิแลเดกเลกทั้งปวง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  สอนเดกใหรูวชิาการ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เกินที่สมควรแกเด็ก (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
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 เหลก~เหลก ~ เหล็ก  
  แลแทงเหลกออนก็ด ี (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ขอเหลกเกี่ยว  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เร่ืองราวฉอเหล็ก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 สามกก~สามกก 
  เร่ืองสามกก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  หนังสือสามกก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เจด ~  เจด ~ เจ็ด  

 เขาตีเจดวันสองหน (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เดือนอายขึน้เจดค่ําปฉวดปฉวด  ฉศก (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เจ็ดหมืน่หกพนัหกรอยแปดสิบสอง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 ศก~ศก ~  ศ็ก  
  ศกใหม   (ราชกิจจานุเบกษา 2401) 
  ปมะเมียยังเปนนพศก (ราชกิจจานุเบกษา 2401) 

สําเรทธิศ็ก   (ราชกิจจานุเบกษา 2401) 
 เลก~เลก ~ เล็ก  

เลกนอย   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
มีเมืองเลกเมืองหนึ่ง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
เล็กนอย   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 ก ~ ก็  
  กมีน้ําใจ   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)   
  ดวยคํานั้นเปนฆาศึกกับตวักห็ารูไม (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เกบ ~ เก็บ 
  เขาเกบทองเพชรพลอยตางๆ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  จะฃอเก็บเงินตามพิกัดนี ้ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เซนต~ เซนต ~  เซ็นต  
  เขาสยามอยางต่ําหาบละ ๒ เหรียญ๔๐ เซนต (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)   
  พริกไทยดําหาบละ 6 เหรียญ 50 เซนต (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)   

 น้ําตานทรายขาวที่หนึ่งหาบละ ๘ เหรียน ๕๐ เซ็นต (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)  
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 โตะ ~ โตะ 
 การเลี้ยงโตะ  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เมื่อเวลากินโตะมีมโหรีใหฟง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 เมลจ ~ เมล็จ 
  เมลจพรรณผัก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ผงเมล็จพรรณผักกาด (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เอมปรอร ~ เอ็มปรอร ~ เอมปรอ 

 เอมปรอรเจาเมืองฝรั่งเศส   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เอ็มปรอรเจาเมืองอิงคลันด (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)  

  ที่เอมปรอฝร่ังเศสไดตั้งไวใหเปนเจาเมือง  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 โคเคต ~โคเค็ต 
  เรือรบอังกฤษชื่อโคเคต   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 เรือรบชื่อโคเค็ต  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 วิลัศเศศ ~วิลัศเศศ 

 เจาเมืองคิวบาชื่อวิลัศเศศ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 วิลัศเศศจึงจดัแจงให (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 เอิลออฟเอเชก ~เอิลออฟเอเช็ก 
 เอิลออฟเอเชกไดความอัปยศโกรธนัก (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)
 เอิลออฟเอเช็กเมื่อตองโทษอยูนั้น,ใหขาพเจาเอาธรรมรงนี้ไปถวาย 
     (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 เรบรีเซ็นเตตีฟ ~ เร็บรีเซ็นเตติฟ~เรบรีเซนเตตีฟ 
  เปนเรบรีเซ็นเตตีฟแทนคนที่ขาดนั้น (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ฝายพวกเร็บรีเซ็นเตติฟนั้น, แตพวกเดียวไดมีอํานาถ 

   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ถาพวกเรบรีเซนเตตีฟ,ฤาพวกเซ็นเอ็ด   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เซนเอด(เซนเนด)~เซ็นเอ็ด(เซ็นเนด)~~เซนเอ็ศ 

 เวนไวแตพวกเซนเอด  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 คือพวกเซ็นเอดพวกหนึ่ง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 พวกเซนเอ็ศ,ตองเลือกตั้งขี้น (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
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 อิลิซาเบด ~ อิลิซาเบ็ด 
 อิลิซาเบดเจาแผนดินก็เสดจมา (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

  อิลิซาเบ็ดไดทรงฟงหญิงทูลดั่งนั้น ทรงพระกริ้วนัก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 ใบเบล~ใบเบ็ล~ใบเบอล,ไบเบอล 

 ใบเบล , ไบเบอล    (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 คําภีรใบเบ็ล  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 เมคซิโก~เม็กซีโก,เม็กซิโก~เมกซิโก 
  เขาเที่ยวไปเสาะดูฝงทะเลเมคซิโก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 แมทัพยกไปตีเมืองเม็กซิโก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ตรงเขาไปตีเอาเมืองเมกซิโกใหจงได    (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เมกกา~ เม็กกา 
  ผูที่เปนประทานใหญในเมืองเมกกา (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เกิดมาแตเมืองเม็กกาแขวงเมอืงอารอป (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

  เซนเนตอร ~ เซนเนตอ 
  หามมิใหผูใดเปนเซนเนตอร   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
   ตองเลือกตามมากแลนอยเสมอกันกับคนที ่ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 หัวเมืองมีเซนเนตอ, แลเร็บรีเซนเตตีฟ   
      เตอก ~ เติ๊ก 
   แขกเตอกก็ม ี                (พระราชนิพนธไกลบาน 2450) 
   พวกเติ๊กไดมาตีหลายครั้งแตก              (พระราชนิพนธไกลบาน 2450) 
     แทกซ่ี ~ แท็กซ่ี 
   ฉันหารถแท็กซีไ่ดดอก            (ดุสิตสมิต 2461) 
   มีรถยนตสีเหลืองตันใหญคนั ๑ แลนผาน          (ดุสิตสมิต 2461) 
   รถแท็กซีท่ี่ขาพเจาขี่นั้นไป 
     แบงก ~ แบงก 
   แบงกนี้เบงเสียแลว            (ดุสิตสมิต 2461) 
  ลุงไมเคยไดยนิเขาพูดกนัถึงแบงกลมบางฤๅ         (ดุสิตสมิต 2461) 
     โปสกาด ~โปสตกาด 
  ไดสงโปสกาดมามาก                 (พระราชนิพนธไกลบาน 2450) 
  รูปตั้งแตรูปเขียนรูปถายจนโปสตกาด                    (พระราชนิพนธไกลบาน 2450) 
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     ฟรอกโกต ~ ฟรอกโกต 
  แกขอใหแตงฟรอกโกต               (พระราชนิพนธไกลบาน 2450) 
  แตงฟรอกโกตทหาร                                               (พระราชนิพนธไกลบาน 2450) 
     ข. วรรณยุกตจัตวา   
   พบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
จํานวน  3  คํา  ไดแก    

      บังกลา ~ บังกลา 
  เขาบังกลาหาบละ 2 เหรียญ   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 ฝายบังกลา    (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)  
                  กลาปา ~ กะลาปา 
  ที่นี้จะวาดวยเมืองกะลาปา (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  มาแตไหน – กลาปา (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 บัดเดียว~บัดเดี๋ยว 

  บัดเดียวนี ้   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)
  ถาจะเปรียบเดีย๋วนี้  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 4.2.2.3  สมัยปจจุบัน 
     ก. วรรณยุกตตรี   
   พบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน จํานวน 3 คํา  ไดแก    

 แทกซี่~แทกซ่ี   
  รถแทกซี ่   (ละครแหงชีวิต 2472) 

  รถแทกซี่   (ละครแหงชีวิต 2472) 
  แบงก~แบงค~แบงก  

  เก็บคาเชาอะไรบางแลวก็สงเขาแบงก (ส่ีแผนดิน 2494) 
  เพียงแตพิมพเงินกระดาษ  ทีเ่รียกวาแบงคขึน้ใช   (ส่ีแผนดิน 2494) 

   ผมเอาเงินคุณแมฝากแบงกหมด (ส่ีแผนดิน 2494) 
 โนดบุค~โนตบุก 

 ใชไดทั้งโนดบุค   (ฐานเศรษฐกิจ  2550) 
 เอเซอรมียอดขายโนตบุกเพิม่ขึ้น (ฐานเศรษฐกิจ  2550) 

     ข. วรรณยุกตจัตวา  
 ไมพบรูปแปรคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน   
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 เพื่อใหเห็นถึงวิวัฒนาการดานรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย
อยางชัดเจน  ผูวิจัยไดสรางตารางแสดงรูปแปรของแตละสมัย  ไดแก  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  และสมัยปจจุบัน  โดยแบงขอมูลแตละสมัย  เปน  3  ชวงระยะเวลา   
(ดูตารางรูปแปรในภาคผนวก ข) 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
 ระยะท่ี 1   ตั้งแต พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2335 

    เอกสารในชวงนี้ ไดแก ราชาธิราช (พ.ศ. 2328) 
  ระยะท่ี 2   ตั้งแต พ.ศ. 2345 - พ.ศ. 2355 

  เอกสารในชวงนี้ ไดแก กฎหมายตราสามดวง (พ.ศ. 2347)  สามกก   
  (พ.ศ. 2348) และประชุมหมายรับสั่งภาค 2 (พ.ศ. 2351)   

 ระยะท่ี 3   ตั้งแต พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2393 
                                            เอกสารในชวงนี้ ไดแก ประชุมหมายรับส่ังภาค 3 (พ.ศ. 2367) และ    
                                                จดหมายเหตุ ร.3 (พ.ศ. 2377) พจนานุกรมคาสเวล (พ.ศ.2389) 

สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
 ระยะท่ี 1   ตั้งแต พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2420 

   เอกสารในชวงนี้ ไดแก .สัพพะพะจะนะภาษาไท (พ.ศ. 2397)  
   ราชกิจจานุเบกษา (พ.ศ. 2401) บางกอกรีคอรดเดอร (พ.ศ. 2408)  
  และอักขราภิธานศรับท (พ.ศ. 2416) 

  ระยะท่ี 2  ตั้งแต พ.ศ. 2430 - พ.ศ. 2450 
   เอกสารในชวงนี้ ไดแก พระราชพิธีสิบสองเดือน (พ.ศ. 2431)    
   พจนานุกรม ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444)และไกลบาน (พ.ศ. 2450)   

  ระยะท่ี 3   ตั้งแต พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2468 
   เอกสารในชวงนี้ ไดแก จีนโนสยามวารศัพท  (พ.ศ. 2460)  
   และดุสิตสมิต  (พ.ศ. 2461) 

 สมัยปจจุบัน 
  ระยะท่ี 1   ตั้งแต พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2480 

   เอกสารในชวงนี้ ไดแก ละครแหงชีวิต(พ.ศ. 2472) 
  ระยะท่ี 2   ตั้งแต พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2515 

   เอกสารในชวงนี้ ไดแก พจนานุกรม 2493  (พ.ศ. 2493)   
   ส่ีแผนดิน (พ.ศ. 2494) และจดหมายจากเมืองไทย (พ.ศ. 2511)   
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  ระยะท่ี 3   ตั้งแต พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2550 
   เอกสารในชวงนี้ ไดแก พจนานุกรม 2525  (พ.ศ. 2525)                 
  พจนานุกรม 2542  (พ.ศ. 2546)  ความสุขของกะทิ  (พ.ศ. 2546)   
   ภาษาและวรรณคดีไทย (พ.ศ. 2548)  สกุลไทย  (พ.ศ. 2550)     
   ฐานเศรษฐกิจ  (พ.ศ. 2550)  และเดลินิวส  (พ.ศ. 2550) 
 

ตารางที่ 4 รูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในภาษาไทยแตละสมยั 
 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 

สมัยปจจุบัน 

ระยะที ่1 
(2325-
2335) 

ระยะที ่2 
(2345-
2355) 

ระยะที ่3 
(2365-
2393) 

ระยะที ่1 
(2394-
2420) 

ระยะที ่2 
(2430-
2450) 

ระยะที ่3 
(2460-
2468) 

ระยะที ่1 
(2469-
2480) 

ระยะที ่2 
(2490-
2515) 

ระยะที ่3 
(2525-
2550) 

 ตั๋งโตะ 
ตั๋งโตะ 
 (2348) 

เลก 
เลก 
เล็ก
(2389) 

กก 
กก 
(2408) 

  แทกซี่ 
แทกซี่ 
(2472) 

 
 
 

 
 
 

   เมคซิโก 
เม็กซิโก
เมกซิโก 
(2408) 

  โนต
โนต 
(2550) 

  
 
 

   เลก 
เลก 
เล็ก 
(2408) 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
 จากตารางพบวา รูปแปรคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีพบครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนตั้งแตระยะที่ 2 ใน พ.ศ. 2348  และพบเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง การพบรปู
แปรที่ใชรูปวรรณยุกตตรีของคําที่ประสมดวยสระเสียงยาว < เ -× >  และสระเสียงสั้น < เ - × >  
หรือ< เ -  × >ในคําเดียวกัน เชน เลก~เลก~ เล็ก, เจด~เจด~เจ็ด  ผูวิจัยสันนิษฐานวาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนและสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่พบรูปแปรของคําคําเดียวกันเปนสองเสียง  
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คือ  เสียงยาว  < เ -× >  และเสียงสั้น < เ - × > หรือ < เ - × >  เปนเพราะคําที่ประสมดวยสระเสียง
ส้ันยาวเหลานี้ผูอานเห็นแลวเขาใจความหมายตรงกันจึงไมใสเครื่องหมาย      หรือ      
ตัวอยาง 
 -  ทั้งชายทั้งหญิงและเดกเลกทั้งปวง   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)   
 -  สอนเดกใหรูวิชาการ   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)   
 -  เกินที่สมควรแกเด็ก   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)   
 
สอดคลองกับความเห็นของพระยาอนุมานราชธน (2515:189)  ที่กลาววา “หนังสือโบราณไมใช   
ไมไตคูมากเหมือนทุกวันนี้ สังเกตเห็นวา คําใดที่ออกเสียงส้ันและไมมีความหมายเปนอยางอื่น  เมื่อ
ออกเปนเสียงยาวก็ไมใส     เวนแตเมื่อเปนเสียงส้ันยาว มีความหมายตางกันทั้งสองเสียง จึงจะ      
ใส     เชน  เอ็น  กับ  เอน” 
  
ตารางที่ 5 รูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในภาษาไทยแตละสมัย 

 
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 
ระยะท่ี  1 

(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

   บังกลา 
บังกลา 
(2408) 

 
 
 

 
 
 

   

   กะลาปา 
กลาปา 
กลาปา 
(2408) 
กะหลาปา 
กาลาปา 
(2416) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   บัดเดียว 
บัดเดี๋ยว 
(2408) 
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 จากตารางขางตน  แสดงใหเห็นวารูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาพบครั้งแรกใน
คําไทยและคํายืมในสมยัรัตนโกสินทรตอนกลางระยะที ่ 1 พ.ศ. 2408  รูปแปรของคําไทยและคํายมื
ที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาหมดไปในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางระยะที ่ 2 คือ ตั้งแต พ.ศ.2430 เปน
ตนมา  แตรูปแปรของคํายืมภาษาอังกฤษยงัคงพบเรื่อยมาจนถึงสมัยปจจุบัน 

4.2.3 วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย   

  การพบรูปแปร  คือ พบรูปเขียนที่ตางกันของคําเดียวกันในเอกสารฉบับเดียวกันไดแก 
พบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีคร้ังแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และพบรูปแปรของคํา
ที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  แตปจจุบันไมพบรูปแปรของคําที่
ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาทั้งในคําไทยและคํายืมภาษาจีนเลย  ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวิวัฒนาการ
ดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวาจากการที่มีรูปแปรของคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวากลายมาเปนมีรูปเขียนเดียวในปจจุบันนั้นมีวิวัฒนาการของการเขียนใน
ลักษณะใดบาง  เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมัย  
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจากเอกสารชุดที่ 2   รวมทั้งพจนานกุรมในแต
ละสมัย  การพิจารณาวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาคําใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําหรือไม  
พิจารณาจากการนําคําคําเดียวกันที่มี รูปเขียนตางกันทั้งในสมัยเดียวกันและตางสมัยกันมา
เปรียบเทียบกับคําในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน คือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 
และ พ.ศ.2542  เพื่อแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนที่มีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
ภาษาไทยอยางเปนระบบอยางไรและเมื่อใด  ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบวิวัฒนาการดานการ
เปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรี 5 ลักษณะ  ไดแก 

 (1)   คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี 
 (2)   คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู 
 (3)   คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท 
 (4)   คําที่มีรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 

  (5)   คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 
 สวนการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา  ผูวิจัยพบวิวัฒนาการดานการ
เปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา 3  ลักษณะ  ไดแก 

 (1)   คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนวรรณยุกตจัตวา 
(2)   คําที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 

  (3)   คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 
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 4.2.3.1  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
     ก. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทย      

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน   
   ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
ผูวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีมีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากปจจุบัน 4  ลักษณะ ไดแก 
คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู  คําที่มี
รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต  และคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมปรากฏใน
พจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ดังนี้ 
   (1) คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี 
        พบคําในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ที่ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูป
เขียนจากไมมีรูปวรรณยุกตเปนมีรูปวรรณยุกตตรีกํากับ ดังปรากฏในพจนานุกรม พ.ศ.2525 และ 
พ.ศ.2542 จํานวน  5  คํา ไดแก 
 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน   พจนานุกรม 2525, 2542 

  โตะ      โตะ 
  จุบ      จุบ 
  จุบแจง     จุบแจง 
  ตุกแก     ตุกแก 
  ตุดตู      ตุดตู 

   (2) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู 
        พบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ที่ปจจุบันมี 
การเปลี่ยนรูปวรรณยุกตตรีเปนไมไตคู  ดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 
และ 2542   จํานวน  14  คํา  ไดแก 
 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน   พจนานุกรม 2525, 2542 
   เจด       เจ็ด    
   เมด        เม็ด      
   เลน       เล็น   
   เจบ        เจ็บ    
   เยบ       เย็บ   
     เอน        เอ็น 
   เบด        เบ็ด  
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 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน   พจนานุกรม 2525, 2542   
   เลบ         เล็บ      
   เรว         เร็ว 
   เปด         เปด    
   เลก      เล็ก   
   เอยน       เย็น 
   เอนดู       เอ็นดู 
   เลด        เล็ด 
   (3) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนรูปวรรณยุกตโท 
            ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน 
   (4) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
              พบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ที่ปจจุบันมี
การเปลี่ยนรูปวรรณยุกตตรีเปนไมรูปวรรณยุกต ดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 และ 2542   จํานวน  2  คํา  ไดแก 
 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน   พจนานุกรม 2525, 2542 

เคอะ      เคอะ   
เลอะ       เลอะ 

   (5) คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 
        ผูวิจัยวิเคราะหวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
คําใดไมปรากฏอยูในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน คือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
และ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้เพราะผูวิจัยตองการทราบถึงวิวัฒนาการดานการใชคําวา  คําที่ใชรูปวรรณยุกต
ตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนคําใดไมมีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับปจจุบัน  แสดงใหเห็น
วาเมื่อสังคมเปลี่ยนไป  คําที่เคยใชอยูในอดีตก็หายไปดวย  เมื่อไมมีพฤติกรรมหรือไมปรากฏสิง่ของ
เครื่องใชที่เกี่ยวกับคําเหลานั้นในปจจุบัน  ผูวิจัยไดเปรียบเทียบคําที่ใชในแตละสมัยกับพจนานุกรม
สมัยปจจุบัน  เพราะพจนานุกรมเปนแหลงรวบรวมคําที่ใชอยูในสมัยนั้น ๆ ดังที่ราชบัณฑิตยสถาน 
(2493 : คํานําครั้งที่ 1) อธิบายเรื่องการเก็บคําในพจนานุกรมวา “ตามหลักการทําพจนานุกรม  ยอม
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  หนังสือพจนานุกรมภาษาใด  จะตองรวบรวมคําทั้งหมดที่มีใชอยูใน
ภาษานั้น”  แตจากการวิเคราะหขอมูลพบวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัย
ปจจุบันไมใชเปนเพราะเลิกใชคําเหลานั้นแลว  แตเปนเพราะมีการใชคําเหลานั้นในสื่ออ่ืนๆ  เชน  
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ใชในภาษาพูด  คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน ไดแก คํายืมภาษาตางประเทศและคําที่
ไมใชคําพื้นฐานในภาษาไทย  

  คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (ยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะ) 6  ที่ไม
มีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542   มี  1  คําไดแก 

 สมัยรัตนโกสินทรตอนตน พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย 
 เบยปน     Ø   จายกับขาว  

 (กฎหมายตราสามดวง 2347) 
     ข. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน   

  ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน   
ผูวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวามีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากปจจุบันเพียง 1 ลักษณะ 
ไดแก  คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ดังนี้ 
   (1) คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนวรรณยุกตจัตวา 
              ไมพบการเปลี่ยนแปลงรปูเขียนคําในลักษณะนีใ้นสมยัรัตนโกสินทร
ตอนตน 
   (2) คําที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
              ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน 
   (3) คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 
        คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน(ยกเวนคําที่เปน
ช่ือเฉพาะ) ที่ไมมีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542  มี
จํานวน  4  คํา ไดแก 
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง  
กุย7   (ถวายบังคมคํานับ)           Ø          เมื่อเจาพนักงานทูลขาวพระราชสาสน 

                                                                แจงแลวก็รีบเขากุยทูล  
                  (ราชาธิราช 2328) 

                                                 
6  ผูวิจัยไมนําคําที่เปนช่ือเฉพาะมาวิเคราะหในเรื่องคําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน เพราะพจนานุกรม
มักจะไมเก็บคําที่เปนช่ือเฉพาะ เชน ช่ือคน ช่ือสถานที่ ไวในพจนานุกรม 
7  คําวา กุย มีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แตความหมายตางกับสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
ดังนี้  กุย, กุยๆ หมายถึง เสียงรองเยาะเยย, บางทีทําอาการกระดิกนิ้วช้ีตรงไปที่หนาผูถูกเยย 
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สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง 
 แยว     Ø  แยวมันกระโดดไป  เหมือนคําพูดวา 

มันกระโดดไปโนนแลว   
                  (พจนานุกรมคาสเวล  2389)   

 เอียวกง    Ø  เอียวกง หมายถึง บูชาพระ  
(กฎหมายตราสามดวง 2347) 

 ผานางเอี๋ยว    Ø   ผายาว  8  ศอกผูกทําธง  
(สามกก  2348)                           

 4.2.3.2  สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
     ก. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัย

รัตนโกสินทรตอนกลาง   
   ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใช รูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง  ผูวิจัยพบคําที่มีการเปล่ียนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากปจจุบัน  5  ลักษณะ ไดแก  คําที่
ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู  คําที่รูป
วรรณยุกตตรีเปล่ียนเปนวรรณยุกตโท  คําที่มีรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต  และคํา
ที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ดังนี้ 
   (1) คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี 
        พบคําในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  ที่ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูป
เขียนจากไมมีรูปวรรณยุกตเปนมีรูปวรรณยุกตตรีกํากับ ดังปรากฏในพจนานุกรม พ.ศ.2525 และ 
พ.ศ.2542  จํานวน  4  คํา 
 สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   พจนานุกรม 2525, 2542 
   กุก      กุก  
   กระตาก     กระตาก 
   โปะ      โปะ 
   อูดอูด     อูดอูด 
   (2) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู 
        คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  ที่ปจจุบันมีการ
เปล่ียนรูปวรรณยุกตตรีเปนไมไตคู   ดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 
และ 2542  มีจํานวน  22  คํา  ไดแก 
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 สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   พจนานุกรม 2525, 2542 
   ก           ก็   
   เจด             เจ็ด 
   เกบ            เก็บ    
   เมด      เม็ด 
   เขด            เข็ด  
   เลก      เล็ก 
   เขน           เข็น  
   เหนดเหนื่อย    เหน็ดเหนื่อย 
   เชด          เช็ด 
   แทกซี่    แท็กซี่ 
   ลอตตะรี่    ล็อตเตอรี่ 
   ลอกเกต    ล็อคเกต 
   แคตตาลอก    แค็ตตาล็อก 
   เดก     เด็ก 
   เตง     เต็ง 
   เตนท     เต็นท 
   เทจ     เท็จ 
   เยบ     เย็บ 
   เมลจ     เมล็ด 
   เสดจ     เสด็จ 
   เหลก     เหล็ก 
   สําเรจ    สําเร็จ 
   (3) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท 
        คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  ที่ปจจุบันมีการ
เปลี่ยนรูปตรีเปนวรรณยุกตโท  ดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  และ 
2542  มีจํานวน  9  คํา  ไดแก 
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 สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   พจนานุกรม 2525, 2542   
เชิ๊ด     เชิ้ต 
โวย      โวย 
ทิ๊ง      ทิ้ง 
เคก     เคก 
เจาโลก    เจาโลก  
อวก    อวก 
วาก     วาก 
โนต,โนด    โนต 
วี๊ดวาย    วี้ดวาย 

   (4) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
        คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่ปจจุบันมีการ
เปลี่ยนรูปตรีเปนไมมีรูปวรรณยุกตดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ 
2542  มีจํานวน  15  คํา  ไดแก 
 สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   พจนานุกรม 2525, 2542  
   กรุกกรู    กรุกกรู 
   เคอะ        เคอะ (เกอเขิน)   
   เงอ          เงอะ          
   เคาะ      เคาะ 
   เชอ         เชอะ          
   ฮะ     ฮะ 
   คะ      คะ 
   นะ          นะ          
   ยะ         ยะ   
        นพศก     นพศก 
   เสิ๊ฟ     เสิรฟ 
   เนบจูน    เนปจูน 
   ปราด     ปราด 
   เบรก     เบรก 
   ตูก (เรือ)    ตูก (เรือ) 
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   (5) คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 
             คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง (ยกเวนคําที่เปน
ช่ือเฉพาะ) ที่ไมมีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542  มี
จํานวน  57  คํา  ไดแก 
      สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง  

        เจี๊ยะ     Ø  เจี๊ยะ เปนคําขาวากินสุนัข   
(พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 

 เซงจี๊     Ø  ฟองฝน  (ที่จีนเรียกวาเซงจี)๊   
(ดุสิตสมิต  2461) 

 
 เซนต (cent)   Ø  พริกไทยดําหาบละ 6 เหรียญ 50 เซนต  

(บางกอกรีคอรดเดอร  2408) 
 เบง     Ø  แบงกนี้ก็เบงเสียแลว    

(ดุสิตสมิต  2461) 
 เฟสต (first)   Ø  เปนเฟสตจริงๆไมแกลงยอเลย   

(ดุสิตสมิต  2461) 
 เสตช (stage)   Ø  เวที             (ดุสิตสมิต  2461)

 เอป (ape)    Ø  ลิง         (ดุสิตสมิต  2461)
 เออว, แลเออว   Ø  เปนคําขับไล     

(พจนานุกรม รศ.120, 2444) 
 แกก     Ø  เปดหมวกกระดกแกก       (ดุสิตสมิต  2461) 
 แอ     Ø  เด็กตื่นรองแอ     

       (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 แอก     Ø  เปนเสียงดังแอกๆ  มีบางคนเขมรชื่อ 
        แอกมีบาง (อักขราภิธานศรับท  2416) 
 โซด, โซต โซด     Ø  คือวางทาเปนฝร่ังมาจากคําวา  "โสต 

ธรรม"  คือแปลวาธรรมะของบุคคล 
ประเภทที่ชอบทําตามใจตนแลว  และ
แกตัววาประพฤตตามแบบฝรั่ง  

(ดุสิตสมิต  2461) 
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สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง  
 โปไลต (polite)   Ø  มาจับมือขาพเจาเพื่อแสดง 

        ความโปไลต         (ดุสิตสมิต  2461) 
 ไมคอก    Ø  ไมคอกวางทิ้งอยู    

       (ดุสิตสมิต  2461) 
 ไอยา     Ø  ไอยาจับอ๊ัวทําไล    

       (ดุสิตสมิต  2461) 
 กาก     Ø  หัวเราะกาก     

       (ดุสิตสมิต  2461) 
 กิ๊กกาก    Ø  หัวเราะกันกิ๊กกากสนุกสนาน   

       (พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 กิ๊วกาว    Ø  กิ๊วกาวสนุกใหญ    

       (ดุสิตสมิต  2461) 
 กึ๊     Ø  แตวันนี้ดูแกมีอกมีใจวาเห็นจะ 
        ถูกตองแลว เปนการกึ๊กันในพวก 
        หมอผูใหญ   

                   (พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 กุลิเขน    Ø  Misery  arising  form  mis  for  tune  

       (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 กูด (good)    Ø  เวรีกูด                      (ดุสิตสมิต  2461)

 ซิกาเรต, ซิกาแรต  (cigarette) Ø  หางนี้มีทั้งชนิดซิกาเรตและมวน 
        ดวยใบตอง  

       (จีนโนสยามวารศัพท  2408) 
 ชาจ     Ø  ถูกทหารมาชาจและถูกฟนคอกตาย 

       (ดุสิตสมิต  2461) 
 ขะแยะ    Ø  การที่ตําแปงทําใหสากกระทบกันเขา 
        กับขางครก, คนยืนเบียดกัน, ยักไหล 
         กระทบกนั     

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
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 สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง 
 จั๊บ     Ø  สิบ    (พจนานุกรม รศ.120, 2444)

 จั๊บๆ     Ø  เคี้ยวจั๊บๆ                  (ดุสิตสมิต  2461)
 จิ๊กๆ     Ø  เสียงลิงรอง              (ดุสิตสมิต  2461) 

 จุง     Ø  จุง! จอด                  (ดุสิตสมิต  2461)
 จู     Ø  ที่จริงมันก็จะจูเต็มทีปหนึ่งมีเวลา 

        อยูบานเพียง 4 วิก   
(พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 

 บร๊ีด     Ø  ขอระงับไวไมกลาวทีหนึ่ง เพราะงวง 
        เหลือประมาณ บอกใหเขียนหนังสือ 
        บร๊ีดเสียหลายครั้งแลว  

(พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 บูด, บูต (boot)   Ø  เหมือนกับใสเกือกบูด    

       (พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 ปลุง     Ø  เสียงกลอง     

       (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 ปกะตู    Ø  ประตู  

(ดุสิตสมิต  2461) 
 ปาก (park)    Ø  เดินตามในปากมีตนไมบริบูรณ   

       (พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 มากเกอ (marker)   Ø  ถามากเกอ (ในหองบิลเลียด)  แกไม 
        จําเปนตองทําอยางที่ แกทํามาแลว   

(ดุสิตสมิต  2461) 
 ยาแชติ๊    Ø  ในอันนั้นมีฝนปนกับยาแชติ๊อยูเต็ม  

       (ดุสิตสมิต  2461) 
 รอกกะรีการเดน,   Ø  สวนนี้รักษาดีมากแลทํารอกกะรี 
  รอกกาเดน(rock garden)    การเดนเติมขึ้นอีก   

(พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 เวิ๊กวาก    Ø  ทั้งเด็กทั้งผูใหญยั้งเยี้ยอยูที่ประตูถํ้าอยู 
        ขางจะปอยรองเวี๊กวาก 
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สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง 
       (พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 

 สแมกไฟล    Ø  เรือรบ                     (ดุสิตสมิต  2461)
 สคาส     Ø  ฟรีเดินหนาถอยหลัง 1 สคาส ไมตอง 

         ใชมือหมุน  
       (จีนโนสยามวารศัพท  2408) 

 สตอก (stock)   Ø  มีอยูในสตอกโดยบริบูรณ   

       (จีนโนสยามวารศัพท  2408) 
 กอกแฮด    Ø  หมวกกอกแฮดแทราคาใบละ 10 บาท  

       (จีนโนสยามวารศัพท  2408) 
 ออก     Ø  ท. เสียงดังออก     

       (พจนานุกรม รศ.120, 2444) 
 อด     Ø  ท. เสียงไมเสียดกัน    

       (พจนานุกรม รศ.120, 2444) 
 อ๊ัว     Ø  อ๊ัววิ่งไมไหว  

(ดุสิตสมิต  2461) 
 อิมปรูฟ (improve)  Ø  สรรพเครื่องถายรูปที่ "อิมปรูฟ" อยางดี  

       (จีโนสยามวารศัพท  2408) 
 อ๊ึ     Ø  อ๊ึ, ยังไงได  

       (ดุสิตสมิต  2461) 
 อูดอาด    Ø  เปนเสียงอยางหนึ่ง    

(พจนานุกรม รศ.120, 2444)        
 เอมปรอร, เอ็มปรอร, เอมปรอ  Ø  เอมปรอรเจาเมืองฝรั่งเศส    

(บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 โคเคต,โคเค็ด   Ø   เรือรบอังกฤษชื่อโคเคต     

         (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 วิลัศเศศ ,วิลัศเศศ   Ø  เจาเมืองคิวบาชื่อวิลัศเศศ   

        (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เอิลออฟเอเชก,เอิลออฟเอเช็ก   Ø  เอิลออฟเอเชกไดความอัปยศโกรธนัก 

(บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
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 สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง 
 เร็บรีเซ็นเตติฟ,เรบรีเซนเตตีฟ Ø  เปนเรบรีเซ็นเตตีฟแทนคนที่ขาดนั้น 
                     (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)  
 เซนเอด(เซนเนด) ,  Ø  เวนไวแตพวกเซนเอด  
                        (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 อิลิซาเบด,อิลิซาเบ็ด  Ø  อิลิซาเบดเจาแผนดินก็เสดจมา  

        (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 ใบเบล,ใบเบ็ล,    Ø   คําภีรใบเบ็ล     
                (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เมคซิโก,เม็กซีโก,   Ø   แมทัพยกไปตีเมืองเมกซิโก 
                         (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เมกกา, เม็กกา   Ø  ผูที่เปนประทานใหญในเมืองเมกกา 

        (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
     ข. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาใน 
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   
   ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง  ผูวิจัยพบคําที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากปจจุบัน  2  ลักษณะ  ไดแก   คําที่
มีรูปวรรณยุกตจัตวาเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต  และคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่ไมปรากฏใน
พจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ดังนี้ 
   (1) คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนวรรณยุกตจัตวา 
              ไมพบการเปลี่ยนแปลงรปูเขียนคําในลักษณะนีใ้นสมยัรัตนโกสินทร
ตอนกลาง 
   (2) คําที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
              คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  ที่ปจจุบันมี
การเปลี่ยนรูปจัตวาเปนไมมีรูปวรรณยุกต ดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 และ 2542  จํานวน  2  คํา ไดแก 
 สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   พจนานุกรม 2525, 2542 
   กะจิ๋ริด, กะจิ๋หริด, กะจื๋หรีด   กระจิริด    
   โอย     โอย, โอย 
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   (3) คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน   
                              คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง(ยกเวนคําที่
เปนชื่อเฉพาะ) ที่ไมมีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 
2542  มีจํานวน  49  คํา  ไดแก 
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง  

 เจา     Ø  to  sit  down  benumbed , dull.  
(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 

 เจื๋อย     Ø   หวานเจื๋อย   
 (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 

 เตงๆ     Ø   เปนเสียงกระจับป  
(อักขราภิธานศรับท  2416) 

 เบว     Ø   ถาหากเรื่องเปนเรื่องเหลวเบวอาน 
ไมกินใจ  

(พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 เปไป     Ø   ของตั้งอยูไมตรง  

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
 เปบ     Ø   เสียงเสือรอง  

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 เปอย     Ø   เจ็บเยือยเปอย   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 เฟอง     Ø   ฟุง, รูชัด, ชํานาญ  

 (พจนานุกรม รศ. 120, 2444) 
 เอื๋อย     Ø   เอื่อย   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 แต     Ø   ภาษาจีนแตนั้นวาใบชา    

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
 แปบ     Ø   Belling  of  the  stag    

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 โจ     Ø   เสียงอยางหนึ่งเหมือนสียงมาหอน  

(อักขราภิธานศรับท  2416)  
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สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง  พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง 
 โต     Ø   ดูจะคบพวกตามดตาหมอก็พลอย 
        มาโตมาปลอบ  

(พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 ไบ     Ø   Grooked   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 ไอ     Ø   Exclamation  of  fear  

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 กง     Ø   จีนที่เปนกงก็ไวเครา (ดุสิตสมิต  2461)
 กรวม     Ø   พายเรือกรวมๆ   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 กล๋ัว     Ø   สีกล๋ัว   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 กองแกง    Ø   ประเดี๋ยวเปานกหวีด  ประเดี๋ยวฟู   
         ประเดี๋ยวกองแกง  กองแกงประเดี๋ยว 
         เปดหวูด   

   (พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 กะจอกะแจ    Ø   เด็กสอนพูดยังไมชัด  

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
 กะจิ๋ดกะจอย   Ø   ส่ิงเล็กๆที่สุด / กะจิดกะจอย   

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
 กั๋ง     Ø   Vide   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 จวม     Ø   เสียงของตกน้ํา   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 จอม     Ø   ตกน้ําจอม  

 (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 จอมแจม    Ø   เสียงน้ํา         (ดุสิตสมิต  2461) 
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 สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง 
 จามจิบ    Ø   จามจิบ เปนคําแผลงหมายความวา 
        หลงเลอะ  

(พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 จิ๋ด     Ø   Little  child  

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 จิ๋ม     Ø   Little  amiable  children    

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 จี๋ด     Ø   เล็กที่สุด  (พจนานุกรม รศ. 120, 2444) 
 ดอย     Ø   เด็กวิ่งหัวดอกดอย    

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 ตะหลาตา    Ø   วิลเฮลม, ฟอน โฮเฮนซอลเลอรน   
        เมื่อแรกเริ่มมหาสงคราม  ยุโรปกําลัง 
        ตะหลาตาตั้งทามุงเปนเจาโลก  

 (ดุสิตสมิต  2461) 
 ตุง     Ø   เสียงเหมือนกลองตัวเมีย  เปนเสียง 
        สูงแหลม  

           (อักขราภิธานศรับท  2416)  
 ตุมตั๋ม    Ø   ผลัดผาแลวโดดน้ําวายตุมตั๋มตามเสด็จ  

(พระราชพิธีสิบสองเดือน  2431) 
 บี๋หุน     Ø   คํานี้เปนภาษาจีน  คําไทยวาเขาทุนกัน  

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
 บูม     Ø   Sound  of a thing  falling  into  water.  

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
       ปล๋ิปลาม    Ø   เดินปลิ๋ปลาม   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 ปวย     Ø   ปลาผุดปวย   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 ปา     Ø     คุณปา                      (ดุสิตสมิต  2461)
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สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย / ตัวอยาง 
 ปา     Ø   เสียงของหลนน้ํา    

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 วื๋อ     Ø   ปลิววื๋อ                      (ดุสิตสมิต  2461)
 ออโอ     Ø   เร่ืองเตเลแคฟตื่นกันออโอเปนที่สุด  

(บางกอกรีคอรดเดอร  2408) 
 ออฮอ     Ø   ออฮอสมน้ําหนา  สากะใจ   

(อักขราภิธานศรับท  2416) 
 อะเลือย  เจื๋อย   Ø   Low - spirited  through  illness ,  
        languishing.  

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 อาย     Ø   Exclamation  of  pain    

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
 อู     Ø   คนนี้อูจิง  Rich   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397)  
 ปง     Ø   ถายพระอาทิตยกําลังเที่ยงคืนปง    

(พระราชนิพนธไกลบาน  2450) 
 กั๋ง     Ø   เสียงดังกั๋ง  

 (บางกอกรีคอรดเดอร  2408) 
 จ๋ําเจ     Ø   Gossip, quarrelsome   

(สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  2397) 
        บังกลา, บังกลา   Ø  เขา (ขาว) บังกลาหาบละ 2 เหรียญ  

 (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)   
  

 4.2.3.3 สมัยปจจุบัน   
     ผูวิจัยแบงชวงระยะเวลาในการวิเคราะหคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
สมัยปจจุบันเปน 3  ชวงระยะเวลา  แตละระยะเวลาหางกัน  10  ป  เวลา  คือ  ระยะที่ 1  พ.ศ. 2469-
พ.ศ. 2480  ระยะที่ 2  คือ  พ.ศ. 2490- พ.ศ. 2515  และระยะที่ 3 พ.ศ. 2525-2542  เพื่อใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาอยางชัดเจน  ผูวิจัยพบคําที่ตางไปจาก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 2542 ดังนี้ 
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         1) สมัยปจจุบันระยะที่ 1 (พ.ศ.2469-พ.ศ.2480)  
      ก. วิวัฒนาการดานการเปล่ียนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีใน
ภาษาไทยในสมัยปจจุบัน ระยะท่ี 1  
   ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 1  
ผูวิจัยพบคําที่ตางไปจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 2542  มี 2  ลักษณะ  
ไดแก  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู  และคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมปรากฏใน
พจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ดังนี้ 
   (1) คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตจัตวา 
             ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ 
   (2) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู 
                 พบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบันระยะที่ 1 ที่เปลี่ยนเปนไมไตคู  
ดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ 2542  จํานวน  2  คํา ไดแก 

 สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 1)   พจนานุกรม 2525, 2542 
    (พ.ศ.2469-พ.ศ.2480)  
   แทกซี่ (taxi)    แท็กซี่  
   เชก (chque)    เช็ค 
   (3) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท 
        ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ 
   (4) คําที่มีรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
        ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ 
   (5) คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 

        คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 1 (ยกเวนคําที่เปนชื่อ
เฉพาะ) ที่ไมมีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542  มี
จํานวน  10  คํา  ไดแก 
   สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 1) พจนานุกรม 2525, 2542       ความหมาย/ตัวอยาง 
   (พ.ศ.2469-พ.ศ.2480)  

 แอกซีเด็น (accident) Ø แอกซีเด็นตองมีบาง   
(ละครแหงชวีติ 2472) 

 กาก    Ø  ขาพเจาปลอยออกมาเสียกากใหญ  
(ละครแหงชวีติ 2472) 
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 สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 1)พจนานุกรม 2525, 2542       ความหมาย/ตัวอยาง 
   (พ.ศ.2469-พ.ศ.2480)  
 กูด (good)   Ø  ตกลงครับ  กูดไนท   

(ละครแหงชวีติ 2472) 
 ชักเปยะ   Ø  โตะรับประทานอาหารซึ่งตั้งไว 
      อยางหนาแนนก็จัดไวอยางงดงาม 

      มีดอกไม  ชักเปยะ  และอื่นๆ  
(ละครแหงชวีติ 2472) 

 บิวอ๊ิก   Ø  ลําจวนนั่งรถบิวอ๊ิกคันใหญ  
(ละครแหงชวีติ 2472) 

 สกูป    Ø  ตั้งตนเขียนขาวที่ไดมาซึ่งเขา 
      เรียกวา  "สกูป"  

(ละครแหงชวีติ 2472) 
 

     ข. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัย
ปจจุบัน  ระยะท่ี 1  
   ผลการวิเคราะหคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน ระยะที่ 1 ผูวิจัย
พบคําที่ตางไปจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 2542  เพียงลักษณะเดียว  
คือ  คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 
   คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน ระยะที่ 1 (ยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะ) 
ที่ไมมีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542 มี 2  คํา ไดแก 
  สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 1) พจนานุกรม 2525, 2542  ความหมาย/ตัวอยาง 
  (พ.ศ.2469-พ.ศ.2480)  

 ตี๋     Ø               เคยพาขาพเจาไปนั่งเลนที่แพเจกตี๋ 
          หลานเขยของแก  

(ละครแหงชวีติ 2472) 
 บอย    Ø   แตพอโผลลงเรือไมวาจะชะโงกศีรษะ 
        ไปไหนก็เจาพวกบอยหรือกะลาสีเรือ 
        ถามไถอะไรตออะไรเปนภาษาฝรั่งเศส 
        ล่ันไปหมด       (ละครแหงชีวิต 2472) 
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    2) สมัยปจจุบันระยะที่ 2 (พ.ศ.2490-พ.ศ.2515) 
        ก. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงของรูปเขียนคํารูปวรรณยุกตตรีใน
ภาษาไทยในสมัยปจจุบัน  ระยะท่ี 2  
 ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 2  ผูวิจัยพบคําที่
มีการเปล่ียนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 2542  
มี  3  ลักษณะ ไดแก  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท  คําที่มีรูปวรรณยุกตตรี
เปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต  และคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  
ดังนี้ 
 (1)   คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี 
  ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ 

 (2) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู 
  ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ 
 (3)  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท 
  พบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่เปล่ียนรูปตรีเปนวรรณยุกตโทในสมัย  ปจจุบัน ดัง
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ 2542  จํานวน 1 คําไดแก 

 สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 2)   พจนานุกรม 2525, 2542 
             (พ.ศ.2490-พ.ศ.2515)  

  วี๊ดวาย    วี้ดวาย 
 (4)  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
  พบคําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกตใน ปจจุบัน ดังปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ 2542  จํานวน  1 คําไดแก 

 สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 2)   พจนานุกรม 2525, 2542 
             (พ.ศ.2490-พ.ศ.2515)  

แบงก    แบงก 
 (5)  คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 

  คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 2 (ยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะ) ทีไ่ม
มีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542  มีจํานวน  7  คํา  
ไดแก 
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       สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 2) พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
         (พ.ศ.2490-พ.ศ.2515)  

 เกี๊ยวกาว   Ø   เพื่อนฝูงที่เปนชาววังนั้นก็ไดแต 
เกี๊ยวกาวดใีจเมื่อรูวาพลอยจะมีลูก  

  (ส่ีแผนดิน 2494) 
 ไฉโป    Ø   แทนที่จะตองนั่งเคี้ยวไฉโปหรือ 
        เกี้ยมไฉอยางทุกวันนี้  

       (จดหมายจากเมืองไทย 2511) 
 จวบ    Ø   ดูดปากที่อยูชิดกับหูของพลอย 

ดังจวบใหญ  
(ส่ีแผนดิน 2494) 

 จี๊จู    Ø   (ถ่ิน-อีสาน)  นกกางเขน   
(พจนานุกรม 2493, 2493) 

 จุมปุก   Ø   นั่งจุมปุก   
         (จดหมายจากเมืองไทย 2511) 

 ปด    Ø   ตัวดําปด    
       (จดหมายจากเมืองไทย 2511) 

 กี๊ก    Ø   เสด็จทรงพระสรวลกี๊ก,  
พลอยหัวเราะกี๊ก        (ส่ีแผนดนิ 2494) 

     ข. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัย
ปจจุบัน  ระยะท่ี 2   
 ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 2  ผูวิจัยพบคํา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 
2542  เพียงลักษณะเดียว  คือ  คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน    คําที่ใชรูปวรรณยุกต
จัตวาในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 2  (ยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะ) ที่ไมมีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542  มีจํานวน  2  คํา  ไดแก 
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        สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 2)   พจนานุกรม 2525, 2542    ความหมาย/ตัวอยาง 
         (พ.ศ.2490-พ.ศ.2515)  

 ตี๋    Ø   จริงๆนา  ไอตี๋  ของหวานไมดี   
(จดหมายจากเมืองไทย  2511) 

 ตุมตอม  Ø    เสียงดังเอาของทิ้งน้ํา    
(พจนานุกรม 2493) 

       3) สมัยปจจุบันระยะที่ 3 (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 
      ก. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีใน

ภาษาไทยในสมัยปจจุบัน  ระยะท่ี 3  
 ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 3  ผูวิจัยพบคําที่
มีการเปล่ียนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 2542 
มี 2  ลักษณะ ไดแก  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท  และคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไม
ปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ดังนี้ 
 (1)   คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี 
  ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ 

 (2)  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู 
  ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ 
 (3)  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท 
  คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 3  ที่มีการเปลี่ยน 
รูปวรรณยุกตตรีเปนวรรณยุกตโท  ดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ 
2542    มีจํานวน  1  คํา  ไดแก 
  สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 
   (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

โนด    โนต 
 (4) คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
  ไมพบลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในขอนี้  
 (5)   คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 

  คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 3 (ยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะ) ทีไ่ม
มีการบันทึกไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542  มีจํานวน  57  คํา  
ไดแก 
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          สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
            (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

 เจาะแจะ    Ø   โดนใจขาเจาะแจะอีสาน  
         (ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 เจี๊ยะ     Ø   ฮือ...ตลกเจี๊ยะ   
(สกุลไทย 2550) 

 เดะ     Ø   แตไดกล่ินอายมังกะเดะ ๆ  
(ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 เปะ     Ø   อาหารทั้งสองชิ้นนั้นมาจาก 
ที่เดียวกันเปะ !  

(สกุลไทย 2550) 
 เอิ๊ก     Ø   ทาจะเมาจริง ๆ  เอิ๊ก ๆ ๆ   

(สกุลไทย 2550) 
 แจกเกต, แจคเก็ต   Ø  เสื้อแจกเกตกันหนาวได   

(ฐานเศรษฐกิจ 2550) 
        แจคเก็ตตัวที่วาหนาแสนหนาของผม  

(สกุลไทย 2550) 
 แจกพอต     Ø   ขุดอุโมงค ศรีนครินทร-สุขุมวิท 103   
         หางจัสโก แจกพอต !  

 (ฐานเศรษฐกจิ 2550) 
 แจซซ, แจส    Ø   คอนเสิรตแจซซ    

(สกุลไทย 2550) 
        เทศกาลดนตรีแจส   

(ฐานเศรษฐกิจ 2550) 
 แดนเซอร    Ø   ทาทา  ยัง  สวมชุดสีแดงสดออกมารวม 
        แสดงกับแดนเซอร  

(สกุลไทย 2550) 
 แต     Ø   มันตุก (ทุกขแท) แต  (เหนือ)  

(สกุลไทย 2550) 
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          สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
            (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

 แบก     Ø   แบกซายอาเจนไตนของผีแดง 
(เดลินวิส 2550) 

 แปะเจี๊ยะ    Ø   หามโรงเรียนรับเด็กฝากและหามรับ 
        แปะเจี๊ยะ 

(สกุลไทย 2550) 
 แอบ     Ø   ฉะนั้นคิดวามันดีกวาที่แอบมาตลอด  

(เดลินวิส 2550) 
 แอบแบว    Ø   ตั้งรับอยางไรกับเศรษฐกิจยุค  

"แอบแบว"  
 (ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 โดป     Ø   พณ.งัดกลยุทธโดปตลาดสหรัฐขาย 
ผานตัวแทน 
  (ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 โนตบุค    Ø   สายตาเหลือบเห็นจอโนตบุคที่เปดไฟล 
งานคางอยู  

(สกุลไทย 2550) 
 โอะ     Ø   โอะ !  อยาเลยคะ  หนูเปนคนไมคอย 

อานหนังสือ                (สกุลไทย 2550) 
 ไอยา     Ø    " ไอยา "  เถาแกรอง   

(สกุลไทย 2550) 
 กระดี๊กระดา   Ø   เศรษฐกิจ "กระดี๊กระดา" ดูดีไปหมด! 

(ฐานเศรษฐกิจ 2550)  
 กวน     Ø   " กวน " ของพระองคทั้งชายหญิง 

มักจะเปน (สกุลไทย 2550) 
 กอก ๆ แกก    Ø   พนักงานพิมพดีด  โดยพิมพจิ้ม 

กอก ๆ แกก ๆ  
(สกุลไทย 2550) 
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           สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
            (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

 กอกแกก    Ø   มีเสียงกอกแกกตามมา    
(สกุลไทย 2550) 

 กะ     Ø   แมกะทานตั้งพระทัยจะยายตําหนักใน 
วันที่ 23 เดือนนี้    

           (สกุลไทย 2550) 
 กูดอาฟเตอรนูน   Ø   กูดอาฟเตอรนูน  เคท...กําลังจะออกไป 

ขี่มาเลนเหมือนกันหรือ  
(สกุลไทย 2550) 

 ขี้เตะ     Ø   ที่ทางขี้เตะของมันนาจะทําใหเขาใจไป 
อยางนั้นจริง ๆ  

(สกุลไทย 2550) 
 จิ๊บจอย    Ø   ยอดผลิตกุงปละ 5 แสนตันจึงจิ๊บจอย  

(เดลินวิส 2550) 
 จั๊งค     Ø   อาหารจั๊งคฟูด     

(เดลินวิส 2550)  
 จาก     Ø   "เจบิค" จาก! รัฐบาลพรีเปยเมนต  

        (ฐานเศรษฐกิจ 2550)  
 จี๊ดจาด    Ø   อภิรักษ โกษะโยธิน จี๊ดจาดจัดคิดตรวจ 

ปายกําชับทุกเขต  
(เดลินวิส 2550) 

 จิ๊กกี๋     Ø   เรียกผูที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันวา  
"จิ๊กกี"๋                

(ฐานเศรษฐกิจ 2550) 
 จิ๊กซอว    Ø   มือถือ-อินเตอรเน็ต จิ๊กซอวสําคัญ 

ธุรกิจยุคใหม   
(ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 ดริ๊งค     Ø   เขามีไวนแอมฟรีใหเราไดดริ๊งคกัน  
(สกุลไทย 2550) 
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          สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
            (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

 ติ๊ด     Ø   ติ๊ด  ติ๊ด  ติ๊ด...(เสียงโทรศัพท)   
(สกุลไทย 2550) 

 ตึ๊กตั๊ก    Ø   ใจสั่นพรั่นพรึงเตนตึ๊กตั๊ก    
(สกุลไทย 2550) 

 ตุด     Ø   อาเอเขาเปนตุดหรือจะ    
(สกุลไทย 2550) 

 โนตบุก    Ø   โนตบุกอีก 4 เครื่อง    
(เดลินวิส 2550) 

 บูท     Ø   บูทแสดงสินคา นิทรรศการ   
(ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 บูธ     Ø   ผมก็ออกแบบบูธดวยความที่เรา 
ทํางานรวมกัน  

(สกุลไทย 2550) 
 ปอป     Ø   ทรงบรรเลงเพลงปอปของฝรั่ง 

หลายเพลง  
(สกุลไทย 2550) 

 ปอปแปบ    Ø   เผลอปอปแปบ  สมเกียรติ  พัฒนทรัพย   
ก็ไดหลานปูเปนชายวัย  

(สกุลไทย 2550) 
 ปา     Ø   ปา...ผมถามปาจริงเถอะ  วาอยากให 

ทีมผมชนะมากมั้ย  
(สกุลไทย 2550) 

 ปาบ     Ø   ตาหาซื้อเรืออีแปะหรือที่ชาวบานใน 
ละแวกเรียกเรือปาบ  

(ความสุขของกะทิ 2546) 
 ปาปา     Ø   เด็กหญิงเดินไปยืนขางเถาแกรานชํา 

แลวสงเสียงใสเรียก "ปาปา"  
(สกุลไทย 2550)  
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           สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
            (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

 ปง     Ø   ปงไอเดีย จัดประกวด 
ทัวริสซ่ึมอะวอรด  

(เดลินวิส 2550) 
 ปูน     Ø   แตมันก็มีเสียงหวูดปูน  ปูน  กองดัง 

ไมตางกันเทาไร  
(สกุลไทย 2550) 

 พ็อคเก็ตบุค    Ø   ควบคูความบันเทิงดังกลาว  บางก็จาก 
หนังสือพ็อคเก็ตบุค  

(สกุลไทย 2550) 
 ยี่ปว     Ø   สนง.สลากฯ หรือยี่ปวขาใหญนี่เอง  

(เดลินวิส 2550) 
 รถจี๊ป     Ø   รถจี๊ปที่ใชทํางานเปนคันเดิมที่   

พลากร  สุวรรณรัฐ  พี่ชายเคย  
(สกุลไทย 2550) 

 รถบั๊มพ    Ø   สมเด็จ ฯ  โปรดขับรถบั๊มพมาก   
(สกุลไทย 2550) 

 สกูป     Ø  สกูปหนา 1 เดลินิวส    
(เดลินวิส 2550) 

 สตอก    Ø   ทําใหเธอตองตัดสินใจนําระบบ  
"สตอกวัตถุดิบ" เขามาใช  

(เดลินวิส 2550) 
 สตั๊ด     Ø   เมื่อถึงเวลาที่เขาตองแขวนสตั๊ค   

(เดลินวิส 2550) 
 หัวไชโป    Ø   หัวไชโปก็หลนแลวหลนอีก   

(สกุลไทย 2550) 
 ออก     Ø   ทอลก ออฟ เดอะ ทาวน ของบรรดา 

ออกซัง...เฮย! แมบาน  
  (ฐานเศรษฐกิจ 2550)  
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           สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
            (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

 อ๊ัว     Ø   อ๊ัวไลล้ือออกแน ๆ    
(สกุลไทย 2550) 

 อุบ     Ø   ฉันไมไดเอาโทรศัพทมา…อุบ !    
(สกุลไทย 2550) 

 อุบส     Ø   ทาเดียว...อุบส...     
(สกุลไทย 2550) 

     ข. วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัย 
ปจจุบัน  ระยะท่ี 3  
 จากการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 3  ผูวิจัยพบ
คําที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากปจจุบัน  2  ลักษณะ ไดแก  คําที่มีรูปวรรณยุกตจัตวา
เปล่ียนเปนไมมีรูปวรรณยุกต  และคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัย
ปจจุบัน ดังนี้ 
 (1)  คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนวรรณยุกตจัตวา 
  ไมพบการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําในลักษณะนี้ 
 (2)  คําที่รูปวรรณยุกตจัตวาเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
  คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 3  ที่มีการเปลี่ยนรูปจัตวาเปน
ไมมีรูปวรรณยุกต ดังปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ 2542  จํานวน  
1  คํา ไดแก 
 สมัยปจจุบัน(ระยะที่ 3)   ปจจุบัน (พจน.2525, 2542) 
  ตี๋น (ภาษาถิ่นเหนือ)  ตีน 
 (3)  คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน   
                             คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 3 ที่ไมมีการบันทึกไวใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542  มีจํานวน  10  คํา  ไดแก 
          สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
            (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

 แตน    Ø   ผูผลิตขาวแตนภายใตแบรนด  
“จิรวัฒนขาวแตน” 

       (ฐานเศรษฐกิจ 2550) 
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          สมัยปจจุบัน (ระยะท่ี 3)   พจนานุกรม 2525, 2542 ความหมาย/ตัวอยาง 
            (พ.ศ.2525-พ.ศ.2550) 

 โจ    Ø   โจดุ แคนั่งคุยยิงใสดับ 1 เจ็บ 1   
(เดลินวิส 2550) 

 ไอยา    Ø   มีเสียงอาซิ่มรอง “ ไอยาๆๆ” สามครั้ง 
(สกุลไทย 2550) 

 กง    Ø   นวนิยายเรื่อง “อยูกับกง” เปนที่ 
ประทับใจของคนจํานวนมาก  
  (ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 จิ๊กโก    Ø  เตทําตัวเซอรแตงตัวจิ๊กโก     
                                      (เดลินิวส 2550)        

 จิ๊กกี๋    Ø   เรียกผูที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันวา  
“จิ๊กกี”๋               (ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 จังได     Ø   เสี่ยมาจังได  ขี่เครื่องบินมาบ...(เหนือ) 
(สกุลไทย 2550)  

 ดึ๋งดั๋ง     Ø   ใหเดงดึ๋งดั๋ง          (เดลินิวส 2550)  
 ปา     Ø   “ปาเหนาะ” วางตําแหนงไวที่หัวหนา 

พรรคประชาราช   
(ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

 อ๋ึม     Ø   โชวอ๋ึมหวือกันสุดตัว   
(เดลินวิส 2550) 

  
 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําสรุปไดวา สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจากเดิมที่ไมเคยใชรูปวรรณยุกตตรีเลย  
เปลี่ยนมาเปนการใชรูปวรรณยุกตตรีในปจจุบัน เชน โตะ>โตะ  จุบแจง>จุบแจง และคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีบางคําใชยังไมถูกตองตามอักขรวิธี  เชน เลก > เลก  เดก > เดก ตอมาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลางมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามากขึ้น  แตก็ยังมีการใชที่ลักล่ัน  คือมีรูป
เขียนที่ไมสม่ําเสมอ  พบการใชรูปวรรณยุกตตรีในคําไทยที่ใชไดถูกตองตามอักขรวิธีไทย   ตั้งแต
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลางระยะที่ 2  คือ พ.ศ.2430 เปนตนมา (ดูตารางการเปลี่ยนแปลงรูปเขียน
คําในภาคผนวก ค)  
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 เพื่อใหเห็นวิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา
ในภาษาไทยอยางชัดเจน  ผูวิจัยจึงสรางตารางแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาที่ตางไปจากปจจุบัน8  ในแตละสมัย  ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในแตละสมัย 
 
ลักษณะที่ตางกับปจจุบัน รัตนโกสินทรตอนตน รัตนโกสินทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 

1)   คําที่ไมมีรูป
วรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูป
วรรณยุกตตรีในปจจุบัน 

โตะ  > โตะ 
จุบ > จุบ 

จุบแจง > จุบแจง 
ตุกแก >  ตุกแก 

กุก > กุก 
กระตาก > กระตาก 
อูดอูด > อูดอูด 

- 

2)   คําที่รูปวรรณยุกตตรี
เปลี่ยนเปนไมไตคูใน
ปจจุบัน 

เจด > เจ็ด 
เยบ > เย็บ 
เมด > เม็ด 
เลก > เล็ก 
เปด > เปด 

เจด > เจ็ด 
เลก > เล็ก 

ลอกเกต > ล็อกเกต 
แทกซี่ > แท็กซี่ 
เชก > เช็ค 

แทกซี่ > แท็กซี่ 
เชก > เช็ค 

 

3)   คําที่รูปวรรณยุกตตรี
เปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท
ในปจจุบัน 

- โวย > โวย 
ทิ๊ง > ทิ้ง 

โนต > โนต 
เช๊ิต > เช้ิต 
เคก > เคก 

โนต > โนต 

4)   คําที่มีรูปวรรณยุกต
ตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูป
วรรณยุกตในปจจุบัน 

เคอะ > เคอะ 
เลอะ > เลอะ 

เคอะ >  เคอะ 
เคาะ > เคาะ 
เสิ๊ฟ > เสิรฟ 

เนบจูน > เนปจูน 
นอต > นอต (knot) 

แบงก > แบงก 
ดีเวลอป > ดีเวลอป 

5)   คําที่ใชรูปวรรณยุกต
ตรีที่ไมปรากฏใน
พจนานุกรมสมัยปจจุบัน 

เตกขอ 
 

เซอ    กุลิเขน 
เออว   ขะแยะ 

 

กี๊ก 
เกี๊ยวกาว 

 

                                                 
 8 คําที่ตางไปจากปจจุบัน  หมายถึง คําที่เขียนไมตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

2525 และพ.ศ.2542 และเกณฑการเขียนคําทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน  
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 จากตารางแสดงใหเห็นวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีวาในสมัยรัตนโกสินทร
มีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรี  5  ลักษณะ ไดแก  คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตตรี
เปล่ียนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู  คําที่รูปวรรณยุกตตรี
เปล่ียนเปนวรรณยุกตโท  คําที่มีรูปวรรณยุกตตรีเปล่ียนเปนไมมีรูปวรรณยุกต  และคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 

 คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตตรีพบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดแก  โตะ  ตุกแก  จุบแจง  
เจียบ  คําเหลานี้เปล่ียนไปใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  เชน  โตะ  ตุกแก  
จุบแจง  เจี๊ยบ   สวนการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีเปนวรรณยุกตโทนั้นพบครั้ง
แรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเปนจํานวนมาก  และพบในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษร
ต่ําเทานั้น  เชน  เชิ๊ต  >  เชิ้ต,  โนต  >  โนต  สวนในสมัยปจจุบันพบเพียง  2  คํา  ไดแก  วี๊ดวาย  >  
วี้ดวาย  และโนต  >  โนต  ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีนี้เปนไปอยางมี
ระบบสอดคลองกับการกําหนดเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยเรื่อง
การใชรูปวรรณยุกตที่สัมพันธกับลักษณะโครงสรางพยางค (ดูรายละเอียดในบทที่ 6)  
 
ตารางที่ 7  สรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงรปูเขียนคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในแตละสมัย 

 
ลักษณะที่ตางกบั

ปจจุบัน 
รัตนโกสินทรตอนตน รัตนโกสินทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 

1)   คําท่ีไมมีรูป
วรรณยุกตเปลี่ยนเปน
รูปวรรณยุกตจตัวาใน
ปจจุบัน 

- บัดเดียว > บัดเดี๋ยว - 

2)   คําท่ีมีรูปวรรณยุกต
จัตวาเปลี่ยนเปนไมมีรูป
วรรณยุกตในปจจุบัน 

- กะจิ๋ริด > กะจิริด - 

3)   คําท่ีใชรูป
วรรณยุกตจัตวาท่ีไม
ปรากฏในพจนานุกรม
สมัยปจจุบัน 

แยว 
กุย 

 

กรวม 
จ๋ําเจ 
จวม 
เฟอง 
กลั๋ว 

ไอยา 
ตุมตอม 

ตี๋ 
บอย 
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 จากตารางแสดงใหเห็นวิวัฒนาการของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาพบวา  ในสมัย
รัตนโกสินทรทั้ง  3  สมัย  มีการเปลี่ยนแปลงคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา  3  ลักษณะ ไดแก     คําที่
ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนวรรณยุกตจัตวา  คําที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาเปล่ียนเปนไมมีรูป
วรรณยุกต  และคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ในสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลางพบคําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปล่ียนเปนวรรณยุกตจัตวา  คือ คําวา บัดเดียว > 
บัดเดี๋ยว และคําที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต ในคําวา  กะจิ๋ริด > กะจิริด  
 

สรุป 
 

1. การปรากฏครั้งแรกของรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
 ในการศึกษาเชิงประวัติเพื่อวิเคราะหถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้ง
แรกนอกจากจะศึกษาจากขอมูลรอยแกวแลวผูวิจัยยังศึกษาจากงานเขียนที่เปนรอยกรองดวย
เนื่องจากงานเขียนในสมัยอยุธยาและธนบุรีสวนใหญเปนรอยกรอง   
 ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบหลักฐานการใชรูปวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทยครั้งแรก
สมัยธนบุรี คือพบรูปวรรณยุกตจัตวาในคําวา หมูอ๋ี  (นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน พ.ศ.2324) 
สวนรูปวรรณยุกตตรี  ผูวิจัยพบวาปรากฏหลักฐานครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในคําวา 
นํากก (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2346) 

     การคนพบของผูวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับขอสันนิษฐาน ของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2505 : 245) ที่ทรงสันนิษฐานถึงการพบรูปวรรณยุกตจัตวาครั้งแรกไว
ในหนังสือสาสนสมเด็จ เมื่อ พ.ศ.2475 วา “การคนหากําเนิดไมตรีไมจัตวา ไดพบเขียนใชผันเสียง
อยางปจจุบันนี้ ไมจัตวามีในสมัยธนบุรี” และสอดคลองกับอิงอร  สุพันธุวณิช (2527:553)  ที่
สันนิษฐานเกี่ยวกับการใชรูปวรรณยุกตตรีวา  “พบรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัชกาลที่ 1”  
  
2. วิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
 ผลการวิเคราะหมี  3  ประเด็น  ดังนี้ 
 2.1 วิวัฒนาการดานรูปแปรคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
 ผลการวิเคราะหขอมูล   พบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบรูปแปรของคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีเฉพาะในคําไทยและคํายืมภาษาจีนเทานั้น เชน  เลก~เลก~เล็ก,  ตั๋งโตะ~ตั๋งโตะ  แตใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง พบรูปแปรทั้งในคําไทย  คํายืมภาษาอังกฤษ และคํายืมภาษาจีน เชน เกบ ~ 
เก็บ,  เซนต ~ เซนต ~ เซ็นต    และโตะ ~ โตะ   สวนในสมัยปจจุบันพบรูปแปรเฉพาะในคํายืม
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ภาษาอังกฤษเทานั้น เชน  แบงก~แบงก  และโนดบุค~โนตบุก เปนตน  สวนรูปแปรของคําที่ใชรูป
วรรณยุกตจัตวาพบเพียงเล็กนอย  เชน  บัดเดียว ~ บัดเดี๋ยว  และ กลาปา ~ กะลาปา  เปนตน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  รูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนและสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเกิดจากการเขียนคําอยางไมสม่ําเสมอ  คือคํา
คําเดียวกันเขียนไดหลายรูปในเอกสารฉบับเดียวกัน  เชน  เลก ~ เล็ก ~ เลก  คือ  มีทั้งใสรูป
วรรณยุกตตรี   ใสไมไตคู  และ/หรือไมใสเครื่องหมายใดๆในคําๆเดียวกัน  ความไมสม่ําเสมอใน
การเขียนเชนนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  พุทธชาติ  ธนัญชยานนท  (2536 : 23)  เร่ืองการเกิดความ
ตางดานความสั้นยาวของสระกลางและสระต่ําในภาษาไทยพบวา  รูปเขียน  เ -  X  มีการปรากฏรูป
แปรกับรูปเขียน ( เ - X)  และ ( เ – X) ดวย   

  การพบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  และ
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่เขียนแตกตางกับปจจุบันแสดงใหเห็นวาภาษาไทยกําลังเริ่มตน
จัดระบบการเขียนดวยรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  แตคนไทยยังไมรูวิธีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา
จึงทําใหมีการเขียนอยางไมคงที่   ตอมาใน พ.ศ. 2430  เปนตนมาพบวาการใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวามีระบบการเขียนที่คงที่ ทั้งนี้เพราะมีแบบเรียนที่กําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาไวอยางชัดเจน  จึงไมพบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคําไทยและคํายืม
ภาษาจีนเลย  แตตอมาพบวาการใชรูปวรรณยุกตตรีกลับมามีปญหาในการเขียนอีกครั้งในสมัย
ปจจุบัน  เนื่องจากพบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในคํายืมภาษาอังกฤษ เชน แท็กซี่~แทกซี่
โนต~โนต  ตั้งแต พ.ศ. 2472  เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

2.2 วิวัฒนาการดานปริมาณคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
ผลการวิเคราะหพบวาความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทยมีเพิ่มขึ้นเปน

ลําดับตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงสมัยปจจุบัน สวนความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวา
นั้นพบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความถี่มากที่สุด รองลงมาเปนสมัยปจจุบันและพบนอย
ที่สุดในสมัยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  เหตุที่เปนเชนนี้นาจะเนื่องมาจากผูวิจัยเก็บขอมูลสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนจากหนังสือสามกก ซ่ึงเปนวรรณกรรมแปลและเรียบเรียงจากพงศาวดารจีน
และพบวามีการใชคําที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาเปนจํานวนมาก  จึงกลาวไดวาอิทธิพลของคํายืม
ภาษาจีนทําใหมีความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวามากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

2.3 วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน 
ภาษาไทย     
 ผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยพบวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรี (ยกเวนคําที่เปนชื่อเฉพาะ)  
มีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําตางไปจากปจจุบัน  5  ลักษณะ ไดแก  คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตตรี
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เปล่ียนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปล่ียนเปนไมไตคู  คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรี
เปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท  คําที่มีรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต  และคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ดังนี้ 
  1) คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนมีรูปวรรณยุกตตรี   
  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบวามีคําที่ไมมีรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนมีรูป
วรรณยุกตตรีลักษณะเชนนี้พบในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางเทานั้น  เชน  โตะ > โตะ,  
จุบ > จุบ,  จุบแจง > จุบแจง,  ตุกแก > ตุกแก  จึงกลาวไดวามีผูคิดรูปวรรณยุกตตรีขึ้นในภาษาไทย
เพื่อใชกับพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง ซ่ึงในปจจุบันไมมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้  
เนื่องมาจากในปจจุบันมีการกําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีในแบบเรียนภาษาไทย  จึงทํา
ใหเขียนคําไทยไดถูกตองตามอักขรวิธี 
 2) คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู   
  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนซึ่งเปนระยะเริ่มแรกที่มีการใชรูปวรรณยุกตตรี  พบ
คําไทยที่ออกเสียงสั้นและใชรูปวรรณยุกตตรีทั้งหมด  14  คํา  ซ่ึงคําเหลานี้เปลี่ยนเปนไมไตคูใน
ปจจุบัน  เชน  เจด > เจ็ด,    เยบ > เย็บ,    เลก > เล็ก  ลักษณะเชนนี้พบเพิ่มมากขึ้นในคําไทยสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลาง  เชน  เจด > เจ็ด,    เกบ > เก็บ ,   เมด > เม็ด  และนอกจากพบในคําไทย
แลวยังพบในคํายืมภาษาอังกฤษ  เชน  ลอกเกต > ล็อกเกต ,   แทกซี่ > แท็กซี่,    เชก > เช็ค   
 3) คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนวรรณยุกตโท     
  พบครั้ งแรกในสมัย รัตนโกสินทรตอนกลางพบทั้ งในคําไทยและคํายืม
ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง  และอักษรต่ํา พยางคตาย  เสียงตรี  เชน  โวย > โวย, 
โนต > โนต ,   เคก > เคก   คําเหลานี้ปจจุบันใชรูปวรรณยุกตโท 
 4) คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต 
   ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบเฉพาะคําไทยเพียง  2  คํา  ไดแก  เคอะ > เคอะ  
และ  เลอะ > เลอะ  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบทั้งในคําไทยและคํายืมภาษาอังกฤษ  เชน   
เคอะ >  เคอะ,   เคาะ > เคาะ,   เนบจูน > เนปจูน , นอต > นอต  สวนในสมัยปจจุบันพบเฉพาะใน
คํายืมภาษาอังกฤษเทานั้น  เชน  แบงก > แบงก , ดีเวลอป > ดีเวลอป เปนตน 
                  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาเปนไปอยางมีลําดับ  คือ  จากคําที่ไมมีรูปวรรณยุกตตรีเปนคําที่มีวรรณยุกต
ตรี และคําที่มีรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคูในคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางและอักษรต่ํา 
เชน  เดก~เดก~เด็ก, เลก~เลก~เล็ก  คําที่มีรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคูในพยางคที่มีพยัญชนะ
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ตนเปนอักษรสูง เชน เขด~เข็ด และคําที่มีรูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกตตรีในพยางค
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา  เชน  เคอะ~เคอะ  ซ่ึงสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานหลักเกณฑ 
 
การใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทย9  การเปลี่ยนแปลงนี้มีลักษณะคอยเปนคอย
ไปดังจะเหน็ไดจากการพบรูปแปรของคําคําเดียวกันในสมัยเดยีวกันในชวงแรกทีเ่พิ่งเริ่มมีการใชรูป
วรรณยกุตตรีและจัตวา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาภาษาไทยกําลังเริ่มตนจัดระบบการเขียนโดยการใชรูป
วรรณยกุตตรีและจัตวา  แตคนไทยยังไมรูวธีิใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวา  จึงทําใหมกีารเขียนอยาง
ไมคงที่และผูใชยังไมมั่นใจวาควรใชรูปใด  ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบรูปแปรของคํา
คําเดียวกันทั้งในสมัยเดียวกนัและตางสมัยกันและในที่สุดไมพบรูปแปรอีกตอไปในสมัยปจจุบัน 
  5)  คําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 
       พบวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมเก็บไวในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน ไดแก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และพ.ศ.2542  เชน ขะแยะ10  ผูวิจัยสันนิษฐานวาที่
ไมเก็บคําเหลานี้ไวในพจนานุกรม  เนื่องจากปจจุบันไมปรากฏสิ่งของ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับคํา
เหลานั้นอยูในสังคมไทย หรือในปจจุบันมีคําอ่ืนใชแทน คําดังกลาวจึงไมมีการบันทึกไวใน
พจนานุกรมสมัยปจจุบัน  นอกจากนี้ยังพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมเก็บไวในพจนานุกรม
ปจจุบันไมใชเพราะเปนคําที่ไมมีใชอยูในสังคมไทยแลว  แตเปนคําที่ใชในสื่ออ่ืนๆ เชน ใชในภาษา
พูด  นอกจากนี้คําเหลานี้สวนมากไมใชคําดั้งเดิมในภาษาไทย  ไดแก  คํายืมภาษาตางประเทศและ
คําทับศัพทภาษาอังกฤษ  คําเลียนเสียง  เชน  จุๆ   จิ๊กๆ (เสียงลิงรอง)  แอ (เสียงเด็กรอง)  เปนตน  คาํ
ขยาย  เชน  หัวเราะ(กาก)  ดํา(ปด) เปนตน  คําเรียกขาน  เชน  เจ       คําอุทาน  เชน  อะ!  โอะ!  เอะ!  
และคําที่มาจากภาษาตางประเทศ  เชน  เจ   แจกพอต  
 สวนวิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา  พบ  3  
ประเด็น  ไดแก  คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปลี่ยนเปนวรรณยุกตจัตวา  เชน  บัดเดียว > บัดเดี๋ยว  คําที่มี
รูปวรรณยุกตจัตวาเปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต  เชน  กะจิ๋ริด > กะจิริด  และ คําที่ใชรูปวรรณยุกต
จัตวาที่ไมเก็บไวในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  เชน  บอย  ไอยา  ตี๋  กง   

 ผลการวิเคราะหขอมูลวิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  พบวารูปแปร คือ รูป
เขียนที่ตางกันของคําคําเดียวกันและความไมสม่ําเสมอในการเขียนลดนอยลงในสมัยปจจุบัน  
                                                 
 9  ดูรายละเอียดในบทที่ 7 

 10 ขะแยะ  คือ การที่ตําแปงทําใหสากกระทบกันเขากับขางครก, คนยืนเบียดกัน,ยักไหลกระทบกัน     
(อักขราภิธานศรับท 2416) 
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เนื่องจากมีหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการทํานุบํารุงภาษาไทยเกิดขึ้น นั่นคือ “ราชบัณฑิตยสถาน” 
ราชบัณฑิตยสถาน สถาปนาขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2476  ในสมัยรัชกาลที่ 7  งานชิ้นสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ทํานุบํารุงภาษาไทย  และทําใหภาษาไทยไดมาตรฐาน และมีการเขียนที่เปนระบบ  ทําใหความไม
สม่ําเสมอในการเขียน  หรือความลักล่ันหมดไป  ไดแกมีการทําพจนานุกรมระดับชาติ  เมื่อ  พ.ศ. 
2493  และมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปน
พจนานุกรมฉบับปจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแบบเรียนภาษาไทย   ทําใหความไมสม่ําเสมอใน
การเขียนคําลดนอยลง และหมดไป สวนความลักล่ันในการเขียนรูปวรรณยุกตในคํายืมภาษาอังกฤษ
แมวาลดนอยลงเมื่อมีการกําหนดเกณฑการเขียนทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อ  พ.ศ. 2485  
(ราชบัณฑิตยสถาน 2531 : 116) แตผลการวิเคราะหขอมูลในปจจุบันพบความลักล่ันในการเขียนรูป
วรรณยุกตในคํายืมภาษาอังกฤษ  โดยมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและรูปวรรณยุกตอ่ืน ๆ มากขึ้น  และ
คํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตเหลานี้มี เปนจํานวนมากที่ไมเก็บไวนพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน จึงทําใหมีการเขียนอยางลักล่ัน ไมเปนระบบเดียวกัน ซ่ึงนับวันจะกอใหเกดิปญหา
ในการเขียนภาษาไทย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 103

บทท่ี 5 
อิทธิพลของการยืมคําภาษาตางประเทศตอการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 

 
 บทนี้ผูวิจัยตองการนําเสนอที่มาของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  เพื่อพิสูจน
สมมุติฐานที่วารูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยเกิดจากการยืมคําจากภาษาตางประเทศ  โดย
พิจารณาที่มาของคําที่มีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวาเปนคําในภาษาใด  นอกจากนี้ผูวิจัยไดเปรียบ
เทียบความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละภาษา  เพื่อใหทราบวาภาษาใดมีอิทธิพล
ตอการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยและมีอิทธิพลในดานใด  ผลการวิเคราะหมี  2   
ประเด็น   ดังนี้ 
 5.1 ที่มาและความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  
 5.2 อิทธิพลของคํายืมที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาตอคําศัพทในภาษาไทย 
 
5.1 ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา   
 ผลจากการวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาแยกตามภาษาไทย 
และภาษาผูใหยืม  ชวยทําใหทราบวาคํายืมภาษาใดมีอิทธิพลตอการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
ภาษาไทย ผูวิจัยสันนิษฐานวา การที่มีผูคิดรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาขึ้นในภาษาไทยก็เพื่อใชเขียน
คํายืมจากภาษาตางประเทศอันไดแก  คํายืมภาษาจีนเปนอันดับแรกและจากการวิเคราะหขอมูลพบ
คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรกเปนคํายืมจากภาษาจีน (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) และ
เพื่อสนับสนุนขอสันนิษฐานและขอคนพบดังกลาว ผูวิจัยไดนําคําที่มีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
แตละสมัยมาวิเคราะหหาที่มาของคําวาเปนคําในภาษาใดนอกจากนี้ยังไดนําคําทั้งในภาษาไทยและ
คําในภาษาผูใหยืมแตละภาษาทุกคํารวมทั้งคําที่เขียนซ้ํากัน  คําที่เปนชื่อเฉพาะ  มาเปรียบเทียบ
ความถี่วาพบรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาใดมากที่สุด   
  การระบุวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนคําในภาษาใดผูวิจัยใชวิธีสอบถามจาก
ผูรู และตรวจสอบจากเอกสาร ไดแก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2525 
และพ.ศ. 2542  เพื่อตรวจสอบขอมูลภาษาไทยและคํายืมภาษาอื่นๆตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ใชปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต  เพื่อตรวจสอบขอมูลภาษาบาลี 
สันสกฤต  ใช Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English เพื่อตรวจสอบขอมูล
ภาษาอังกฤษ  ใชพจนานุกรมไทย-เขมร  ของ  กาญจนา นาคสกุล  เพื่อตรวจสอบขอมูลภาษาเขมร 
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ใชงานวิจัยเร่ืองคํายืมจากภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยปจจุบัน ของ แพรวโพยม บุณยะผลึก เพื่อ
ตรวจสอบขอมูลภาษาฝรั่งเศส และใชงานวิจัยเรื่องคํายืมภาษาจีนในภาษาไทยปจจุบัน ของ ปราณี  
กายอรุณสุทธิ์ เพื่อตรวจสอบขอมูลภาษาจีน     

 การวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวาเปนคําในภาษาใดมากที่สุด
และพบมากในสมัยใดจะชวยทําใหทราบวา คําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวานั้นไดรับอิทธิพลมา
จากภาษาใด  ดังที่ อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2542 : 25)  กลาวถึงการยืมคําวาถาไดรับอิทธิพลของการ
ยืมคําภาษาตางประเทศกย็อมตองมีคําจากภาษาตางประเทศนั้นๆ เปนจํานวนมาก  การวิเคราะห
ความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวาเปนคําที่ยมืมาจากภาษาใดนั้นผูวิจยัใชขอมูลจาก
เอกสารชุดที่ 2  เพื่อตองการเก็บขอมูลการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในสถานการณจริง โดย
ผูวิจัยแบงชวงเวลาที่วิเคราะหเปน 3 ชวง คือ สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  สมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง และสมัยปจจุบัน  และแบงแตละชวงเปน  3  ระยะ เพื่อใหเห็นรายละเอียดเรื่องที่มาของ
คําไดชัดเจน  ไดแก   

 สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน (พ.ศ. 2325-2393) 
  ระยะท่ี 1  ตั้งแตพ.ศ. 2325-พ.ศ. 2335 
  ระยะท่ี 2  ตั้งแตพ.ศ. 2345-พ.ศ. 2355   
  ระยะท่ี 3  ตั้งแตพ.ศ. 2365-พ.ศ. 2393       

 สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง (พ.ศ. 2394-2468) 
  ระยะท่ี 1  ตั้งแต พ.ศ. 2394-พ.ศ. 2420 
  ระยะท่ี 2  ตั้งแต พ.ศ. 2430-พ.ศ. 2450 
  ระยะท่ี 3   ตั้งแต พ.ศ. 2460-พ.ศ. 2468 

 สมัยปจจุบัน (พ.ศ.2469-พ.ศ.2550) 
 ระยะท่ี 1  ตั้งแตพ.ศ. 2469-พ.ศ. 2480 

  ระยะท่ี 2  ตั้งแตพ.ศ. 2490-พ.ศ. 2515 
 ระยะท่ี 3  ตั้งแตพ.ศ. 2525-พ.ศ. 2550 

 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดวิเคราะหวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาตางๆแตละ
สมัยคําใดมีการเก็บไวในพจนานุกรมสมัยเดียวกับที่วิเคราะหขอมูล  เพื่อใหเห็นวาคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยนั้นมีการใชในลักษณะใดบาง และวิเคราะหวาคําที่ใชรูปวรรณยุกต
ตรีและจัตวาคําใดมีการเก็บไวในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน คือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542  เพื่อตองการวิเคราะหวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวายังคงมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปเขียนหรือมีรูปแปรหรือไมในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน หากไมพบรูปแปรยอมแสดง
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วา การเขียนรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาคงที่แลว  และการเขียนคําโดยใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา
เปนไปอยางมีระบบในภาษาไทยแลว (ดูรายละเอียดในบทที่ 7 ) 

5.1.1 ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทร 
 5.1.1.1 ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

(พ.ศ.2325-พ.ศ.2393)  
 ผลการวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในเอกสารสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตนพบวา  คํายืมภาษาจีนมีความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีมากที่สุด  รองลงมาเปนคําไทย 
คือ พันละ 1.5069  และ  0.0005  ของจํานวนพยางคทั้งหมดในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนตามลําดับ 
(ดูตารางหนา133)  ตัวอยางคําที่พบมีดังนี้   
  1) คํายืมภาษาจีน   เชน  

 ตั๋งโตะ  *จุนจู  อะปนเตก เบยปน  เกียนเตก 
 กกอี้    กก  เตียวกก  เซียงกก  เตกขอ 
 
 ขอสังเกตคํายืมภาษาจีนท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
   ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

ผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้ 
 (1) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สวนมากเปน

ช่ือเฉพาะ ไดแก  ช่ือคน  เชน  ตั๋งโตะ  บิตก  ช่ือเมือง  เชน  บูเสง  เตงกวน  ช่ือวัด  เชน  กกอ้ี  ตีน
กกซือ  เปนตน  สวนคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่ไมเปนชื่อเฉพาะเพิ่งพบในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ระยะที่ 2  มี 3 คํา ไดแก  จุนจู11  เตกขอ  และกก   

 คํา   ความหมาย 
 จุนจู   ผูจัดการเรือ  (กฎหมายตราสามดวง 2347)    
 เตกขอ  ตําแหนงในการเดินเรือ  (กฎหมายตราสามดวง 2347) 
 กก   พวก  หมู  เหลา                                                    (สามกก  2348) 
 
 
 

                                                 
 11 จุนจู  ปจจุบันใช  จุนจู  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2542 : 318) 
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     (2) พบคํายืมภาษาจีนที่ไมเปนชื่อเฉพาะที่ไมใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  แตปจจุบันใชรูปวรรณยุกตตรีจํานวน 1 คํา  ไดแก  โตะ  (ราชาธิราช 2328) 

 คํา   ความหมาย / ตัวอยาง 
 โตะ   -  คือส่ิงที่มีทาวที่ใสส่ิงตางๆนั้น  เรียกวา โตะ 

(พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
    -  มะกะโทจึงเลือกเก็บพันธุผักกาดมาชําระเสียใหหมดมูลดินแลวจึง 
         ขอยืมโตะพานนายชางใสพันธุผักกาด    (ราชาธิราช 2328)     
 (3) พบรูปแปรของคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
จํานวน 2 คํา  ไดแก     
 เจก~เจ็ก  
  เจก เปนคนพวกหนึ่งมาแตเมอืงจีน   (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  ส่ิงที่เจ็กทําดวยผาดวยแพรดวยหนังสําหรบัใสยาแดง  

(พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
 ตั๋งโตะ~ตั๋งโตะ   
  ตั๋งโตะเหนกกลัวถอยลงไปหลังทะหาร (สามกก 2348) 

 ตั๋งโตะกับทหารก็แตกพายไป (สามกก 2348) 
      (4) พบคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ที่เก็บไวใน

พจนานุกรมสมัยเดียวกัน (พจนานุกรมไทย ของ คาสเวล พ.ศ.2389)  1  คํา  ไดแกคําวา  เจก    
     (5) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ที่เก็บไวใน

พจนานุกรมสมัยปจจุบัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542)  มี 2 คํา 
ไดแก 
  คํา   ความหมายในพจนานุกรมฉบับปจจุบัน 
  กก   พวก,หมู,เหลา โดยปกติมักใชเขาคูกันวาเปนกกเปนพวก 

 เปนกกเปนหมู เปนกกเปนเหลา  
 จุนจู   ผูอํานวยการเรือ, หัวหนาและผูจัดการเรื่องสินคาในเรือ   
  2) คําไทย   เชน 

 เอะ  *เปด   * เลก    *เคอะ     *เมด   
 *เอยน   *เลอะ  * เบด   *เรว   * เลด   
 
 หมายเหตุ  เครื่องหมาย  * หมายถึงปจจุบันไมใชรูปวรรณยุกตตรีแลว 
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 ขอสังเกตคําไทยท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
 ผลการวิเคราะหขอมูลคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ผูวิจัย

พบขอสังเกต ดังนี้ 
       (1)  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีพบครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ระยะที่ 2 มี
เพียง 1 คํา ไดแกคําวา เอะ (สามกก 2348) 
 คํา  ตัวอยาง 
  เอะ  ขงเบงคิดสะดุงใจวา เอะ เห็นกองทัพกังตั๋งจะยกมาตีเมืองเสฉวนกระมัง 

 (2) คําไทยใชรูปวรรณยุกตตรีที่ เก็บไวในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
(พจนานุกรมไทย ของ คาสเวล  2389)  มีทั้งหมด 15 คํา ไดแก    * เคอะ     *เจด     *เจบ    *เบด      
*เปด  * เมด  *เยบ  *เรว  *เลก  *เลน   *เลบ   *เลอะ  *เอน  *เอนดู   และ * เอยน คําเหลานี้ปจจุบัน
ไมใชรูปวรรณยุกตตรี 

 (3) พบรูปแปรของคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จํานวน 5 
คํา ไดแก 
 เจด  ~  เจด 

  ส่ีกับสามประสมเปนเจด (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  วันเสารนั้นคือวันนับทีเ่จด (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 

 เลก  ~   เลก  ~  เล็ก  
  สัตวเลกๆที่กัดคน  (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  สัตวเลกๆ     (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  หินเล็กๆ   (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
 เบดเสรจ  ~   เบดเสร็จ  
  แลการนั้นขาทําเบดเสรจแลว (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  เหมือนคําพูดวา เบดเสร็จ ดวยการคิดเปนเงนิเทานั้น  (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
 เรว  ~  เร็ว 
  ไมชา  เรียกวา  เรว     (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  นั้นคือคนที่ทําการเร็ว  นั้นเรยีกวา  มือเรว   (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
 เจบ  ~   เจบ  ~  เจ็บ 
  ทรงปะชวน นัน้คือ เจบตางๆ เปนคํากระษตัร (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  เหมือนคําพูดวาวานซืนนี้ขาเจบไป (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 
  นั้นคือปวยดวยโรคตาง ๆ นั้นเรียกวา เจ็บ    (พจนานุกรมคาสเวล 2389) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

108

 (4)  พบคําไทยที่ไมใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  แตปจจุบันใชรูป
วรรณยุกตตรี จํานวน 6 คํา  ไดแก  จุบ  ตุกแก  ตุดตู  จุบแจง   เจียบ  และกะตาก (ไกรอง) 

 (5)  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ที่เก็บไวในพจนานุกรม
สมัยปจจุบัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ.2542)  มี 1 คํา ไดแก คําวา  เอะ 
       5.1.1.2 ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
(พ.ศ. 2394-2468)   
 ผลการวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง
พบวา  คําที่มีความถี่มากที่สุดเปนคํายืมภาษาจีน  รองลงมาเปนคํายืมภาษาอังกฤษ คําไทย คํายืม
ภาษาฝรั่งเศส และชวา  คือ  พันละ 0.6238, 0.5672, 0.5617, 0.2089 และ 0.0135 ของจํานวนพยางค
ทั้งหมดในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง ตามลําดับ(ดูตารางหนา 133)  ตัวอยางคําที่พบมีดังนี้   
  1) ภาษาจีน  เชน 

 ลกเทียน  จุนจู  โตะ  เฉากวย  เตี๊ยม   
 เก   ยาแชติ๊ เจก  โก  จี๊ฮั่วตึ๊ง  
 
 ขอสังเกตคํายืมภาษาจีนท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
  ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนกลางผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้ 
  (1) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและไมเปน
ช่ือเฉพาะ พบวายังคงมีใชตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง มีจํานวน 2 คํา ไดแก จุนจู และ  กก  

  (2) พบรูปแปรของคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
จํานวน  2 คํา  ไดแก  
 สามกก~สามกก 
  เร่ืองสามกก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  หนังสือสามกก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 โตะ ~ โตะ 
  การเลี้ยงโตะ  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เมื่อเวลากินโตะมีมโหรีใหฟง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เปนสิ่งของที่เขาทําดวยไม  เชนโตะกนิเขา  โตะพวกแขก  

(อักขราภิธานศรับท 2416) 
  โตะไมส่ีเหล่ียมสําหรับวางเครื่องบูชา    (อักขราภิธานศรับท 2416) 
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 (3) คํายืมภาษาจีนที่ไมใชรูปวรรณยกุตตรีที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจํานวน 1 
คํานั้นพบวาเริ่มใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  ไดแก  โตะ  >  โตะ 
 (4) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางและไมเปนชื่อ
เฉพาะ ที่เก็บไวในพจนานุกรมสมัยเดียวกนั (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  อักขราภิธานศรับท และ
พจนานกุรม ร.ศ.120 ) มีจํานวน 8 คํา  ไดแก 
 
ตารางที่ 8  คํายืมภาษาจีนทีม่ีรูปวรรณยกุตตรีที่พบในพจนานุกรมสมยัรัตนโกสินทรตอนกลาง 

 
คํา สัพพะ พะจะนะ 

พาสาไท 
อักขราภิธานศรับท พจนานุกรม 

ร.ศ. 120 
ความหมาย 

1 กั๊ก กั๊ก - ส่ีแพรงเหมือนตีนกา 
2 - กก กก จีนวาหมู, พวก,แหล็ม, แง 
3 - เจก เจก จีน (คนมีผมเปยทายทอย) 
4 - โตะ,  โตะ โตะ ส่ิงที่รองรับ คือ ส่ิงที่รอง

จานชาม, แลมาไมที่ตั้งวาง
ของ 

5 - แปะ - คําเรียกเจกแก 
6 - - เตง ที่ช้ันสูง 
7 - - บู รบ, สูรบ 
8 - 

 
- 
 

โปะ 
 

คอกดักปลาทเลอยางหนึ่ง 

 
 (5) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่เก็บไวใน
พจนานุกรมสมัยปจจุบัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ 2542)  มี  5  คํา  
ไดแก  กก   เจก  โตะ   แปะ  และโปะ 
 
  2) คํายืมภาษาอังกฤษ  เชน 

 *เซนเนตอร  กุก  ปาก  *แรกเกต *ดันลอบ  
 *เคก  *แคตตาลอก *แชรปแนล โปป  ปรูฟ 
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 ขอสังเกตคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
   ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนกลาง  ผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้           
    (1) คํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีพบครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  เมื่อ  

พ.ศ. 2408  ในบางกอกรีคอรดเดอร  มีจํานวน  36  คํา  ไดแก 
  *เคนตักเก  *เจล   *ดาเมเซก  *ปแตะปรจอจอก  

 *วิลัศเศศ  *แชก   *เอิลออฟเอเชก  *ยอนฮัตเชกลันดเลอ 
 *เซนต  *เอมปรอร *โคเคต   *เรบรีเซ็นเตตีฟ   
 *เซนเอด  *อิลิซาเบด *ใบเบล   *เมคซิโก   
 *เมกกา  *เอเซน *เรบรีเซนเตตีบ  *เซนเนตอร  
 *ดีเซมเบอ  *เตกซัศ *เบกเกก  *แมกคีลดฟลแบง 
 *เตนนิซิ  *เอ็นเตร *เออเนศ  *อิลิซาเบด  
 *เบมโรก  *โนเวมเบอ *ปริเมนบาก  *ฟโรเรนซ  
 *อเลกลันเดอร *ออคเลอ *เอมปธอร  *เฮกตอร 

   คํายืมภาษาอังกฤษที่พบทั้ง 36 คํานี้ปจจุบันไมใชรูปวรรณยุกตตรีกํากับ ผูวิจัย
สันนิษฐานวาคําเหลานี้เขียนโดยชาวตางประเทศที่เปนผูรูสองภาษา ซ่ึงมักใสรูปวรรณยุกตตรีลงใน
พยางคภาษาอังกฤษที่มีการเนน (stress) โดยไมไดพิจารณาถึงหลักของอักขรวิธีไทย  เพราะพบคํา
เหลานี้ในบางกอกรีคอรดเดอร  ซ่ึงมี ดี บี บรัดเล (D.B. Bradley)  ชาวอังกฤษเปนบรรณาธิการ 

     (2) พบรูปแปรของคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง จํานวน  11 คํา  ไดแก   
 เซนต ~  เซ็นต~ เซนต 
  พริกไทยดําหาบละ 6 เหรียญ 50 เซนต (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  น้ําตานทรายขาวที่หนึ่งหาบละ ๘ เหรียน ๕๐ เซ็นต  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เขาสยามอยางต่ําหาบละ ๒ เหรียญ๔๐ เซนต (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)  
 เอมปรอร ~ เอ็มปรอร ~ เอมปรอ 

 เอมปรอรเจาเมืองฝรั่งเศส   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)
 เอ็มปรอเจาเมอืงอิงคลันด (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)  

  ที่เอมปรอฝร่ังเศสไดตั้งไวใหเปนเจาเมือง  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
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 โคเคต ~โคเค็ด 
  เรือรบอังกฤษชื่อโคเคต   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เรือรบชื่อโคเค็ต  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 วิลัศเศศ ~วิลัศเศศ 
  เจาเมืองคิวบาชื่อวิลัศเศศ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  วิลัศเศศจึงจดัแจงให (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เอิลออฟเอเชก ~เอิลออฟเอเช็ก 
  เอิลออฟเอเชกไดความอัปยศโกรธนัก (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)
  เอิลออฟเอเช็กเมื่อตองโทษอยูนั้น,ใหขาพเจาเอาธรรมรงนี้ไปถวาย 
      (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เรบรีเซ็นเตตีฟ ~ เร็บรีเซ็นเตติฟ~เรบรีเซนเตตีฟ 
  เปนเรบรีเซ็นเตตีฟแทนคนที่ขาดนั้น (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ฝายพวกเร็บรีเซ็นเตติฟนั้น, แตพวกเดยีวไดมีอํานาถ 

 (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ถาพวกเรบรีเซนเตตีฟ,ฤาพวกเซ็นเอ็ด   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เซนเอด (เซนเนด)~เซ็นเอ็ด (เซ็นเนด)~~เซนเอ็ศ 
  เวนไวแตพวกเซนเอด (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  คือพวกเซ็นเอดพวกหนึ่ง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  พวกเซนเอ็ศ,ตองเลือกตั้งขี้น (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 อิลิซาเบด ~ อิลิซาเบ็ด 
  อิลิซาเบดเจาแผนดินก็เสดจมา (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  อิลิซาเบ็ดไดทรงฟงหญิงทูลดั่งนั้น ทรงพระกริ้วนัก  

 (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 ใบเบล~ใบเบ็ล~ใบเบอล,ไบเบอล 
  ใบเบล , ไบเบอล   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  คําภีรใบเบ็ล  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เมคซิโก~เม็กซีโก,เม็กซิโก~เมกซิโก 
  เขาเที่ยวไปเสาะดูฝงทะเลเมคซิโก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  แมทัพยกไปตีเมืองเม็กซิโก   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ตรงเขาไปตีเอาเมืองเมกซิโกใหจงได    (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
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 เมกกา~ เม็กกา 
  ผูที่เปนประทานใหญในเมืองเมกกา (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เกิดมาแตเมืองเม็กกาแขวงเมอืงอารอป (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 (3) คํายืมภาษาอังกฤษที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางทั้งหมด 180 คํา ไมปรากฏ
วามีการเกบ็ไวในพจนานุกรมสมัยเดียวกนั (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท   อักขราภิธานศรับท  และ
พจนานกุรม ร.ศ.120) แตเกบ็ไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2493 จํานวน  5  คาํ 
ไดแก  กอก กาซ  กาด   แกป และโอก   และพบวามีการบันทึกไวในพจนานุกรมสมัยปจจุบนั         
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2525  และ พ.ศ.2542)  จํานวน  12  คํา ดังนี้ 

 
ตารางที่ 9  คํายืมภาษาอังกฤษในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่มีรูปวรรณยุกตตรีที่เกบ็ไวใน 

      พจนานกุรมสมัยปจจุบัน  
คํา พจนานุกรม 

พ.ศ.2493 
พจนานุกรม 

ฉบับ พ.ศ. 2525 
พจนานุกรม 

ฉบับ พ.ศ. 2542 
1.กอก (cock) กอก กอก กอก 
2.กาศ, กาซ (gas)  กาศ, กาซ กาซ กาซ 
3.กาด (kerosene) กาด กาด กาด 
4.กุก (cook) - - กุก 
5.แกบ (cap) แกป แกป แกป 
6.โอก (oak) โอก โอก โอก 
7.แกส, แกศ (gas) - แกส แกส 
8.ปรูฟ (proof) - ปรูฟ ปรูฟ 
9.ปลั๊ก (plug) - ปลั๊ก ปลั๊ก 
10.โปป (Pope) - - โปป 
11.โอต (oat) - - โอต 
12.โจก(joke, joker) - - โจก 

  
จากตารางขางตน  พบวาคํายืมจากภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนกลาง  จํานวน  9  คํา  ไดแก  กอก  กาซ  กาด  แกป  โอก  กุก  แกส  ปรูฟ  และปลั๊ก  เปนคํายืม
ที่มีรูปวรรณยุกตกํากับตามขอยกเวนของราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 9) ที่กลาวถึงการใชรูป
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วรรณยุกตในคําทับศัพทวา   “คําทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนคําไทย  และปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลวใหใชตอไปตามเดิม เชน กาซ  แกส  เปนตน” คําเหลานี้จึง
มีเครื่องหมายวรรณยุกตตรีกํากับและใชตอมาจนถึงปจจุบัน 

 นอกจากนี้ผูวิจัยพบวา  มีคํายืมภาษาอังกฤษที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง
จํานวน  3  คํา  ที่เก็บไวในพจนานุกรมหลังจากที่ราชบัณฑิตสถานออกขอกําหนดใน พ.ศ.2532 
ไดแก  โปป  โอต  และโจก  มีการใชรูปวรรณยุกตตรีกํากับ ที่เปนเชนนี้เพราะทั้ง 3 คํานี้พบวามีใช
มานานตั้งแตในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางคือกอนที่ราชบัณฑิตสถานจะออกขอกําหนดวา  คํายืม
ภาษาอังกฤษไมตองใสรูปวรรณยุกต คําทั้ง 3 ขางตนจึงมีรูปวรรณยุกตไดตามขอกําหนดของ
ราชบัณฑิตยสถาน (2532: 9) 

 3) คําไทย  เชน 
  *เขน   *เกบ  *นพศก   เอย  เจี๊ยบ   
 ตุกกะตา, ตุกตา กรี๊ด  ตุกตุน  จะ  เปรี๊ยะ 
 
 ขอสังเกตคําไทยท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
   ผลการวิเคราะหขอมูลคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  

ผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้   
 (1)  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่เก็บไวในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

(พจนานุกรมไทย ของ คาสเวล  2389)  พบวายังคงมีใชตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
จํานวน 5  คํา  ไดแก   
 คําสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  คําสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 

เคอะ     เคอะ 
เมด     เมด 
เยบ     เยบ 
เจด     เจด 
เลก     เลก 

 (2)  พบคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  จํานวน 25  คํา  แต
ปจจุบันไมใชรูปวรรณยุกตตรี คําเหลานี้มีพยัญชนะตนทั้งอักษรสูง อักษรกลาง  และอักษรต่ํา ไดแก 

 พยัญชนะตน อักษรสูง ไดแก 
 *เขด  *เขน  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

114

 พยัญชนะตน อักษรกลาง ไดแก 
   *ก  *เกบ  *เดก   
 พยัญชนะตน อักษรต่ํา ไดแก 

 *คะ  *เคอ  *เคาะ  *เทจ  *งอกแงก 
 *เงอ  *เชอ  *เชด  *นพศก   *นะ  
 *นิ๊ด  *ยะ  ขะแยะ  *เมลจ  *เวี๊กวาก 
 *โวย  *เหนดเหนื่อย *ฮะ *ทิ๊ง  *สําเรจ  

     (3)  พบรูปแปรของคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีเพิ่มขึ้นจากสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
จํานวน  9  คํา  ไดแก    
 เยบ ~ เย็บ ~ เยบ 
  ชางเยบผา   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ชางเย็บ   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  มีเล่ือยไมแลเยบผาเปนตน (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เดก ~ เด็ก ~ เดก 
  สอนเดกใหรูวชิาการ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เกินที่สมควรแกเด็ก (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  ทั้งชายทั้งหญงิแลเดกเลกทั้งปวง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เหลก ~ เหล็ก ~ เหลก 
  ขอเหลกเกีย่ว  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เร่ืองราวฉอเหล็ก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  แลแทงเหลกออนก็ด ี (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เจด ~ เจ็ด ~ เจด 
  เดือนอายขึน้เจดค่ําปฉวดปฉวด  ฉศก (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เจ็ดหมืน่หกพนัหกรอยแปดสิบสอง (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เขาตีเจดวันสองหน (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 นพศก ~  นพศ็ก ~ นพศก 
  ปมะเมียยังเปนนพศก (ราชกิจจานุเบกษา 2401) 
  สําเรทธิศ็ก    (ราชกิจจานุเบกษา 2401) 
  ศกใหม   (ราชกิจจานุเบกษา 2401) 
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 เลก ~   เล็ก ~ เลก  
  มีเมืองเลกเมืองหนึ่ง   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  เล็กนอย     (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

 เลกนอย     (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 ก ~ ก็  
  กมีน้ําใจ   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)   
  ดวยคํานั้นเปนฆาศึกกับตวักห็ารูไม (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 เกบ ~ เก็บ 
  เขาเกบทองเพชรพลอยตางๆ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  จะฃอเก็บเงินตามพิกัดนี ้ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)
 เมลจ ~ เมล็จ 
  เมลจพรรณผัก  (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

  ผงเมล็จพรรณผักกาด (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
    (4) คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง ที่เก็บไวในพจนานุกรม

สมัยเดียวกัน (สัพ พะ จะ นะภาษาไทย  อักขราภิธานศรับท และพจนานุกรม ร.ศ. 120)  มีจํานวน 40  
คํา  ไดแก 
 
ตารางที่ 10  คําไทยที่มีรูปวรรณยุกตตรีที่เกบ็ไวในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 

 

คํา สัพพะ พะจะนะ 
พาสาไท 

อักราภิธาน 
ศรับท 

พจนานุกรม  
ร.ศ.120 

ความหมาย 

1 กา   คนเกงไมกลัวใคร  

2 กุก,กุก กุก  แมไกรองหาลูก  รองกุก   

3 กุลิเขน   Misery  arising  form  misfortune 

4 กู   นกขันกุกกู  
5 ปลุง   เสียงกลอง 

6 ออ ออ  เปนคํารับเมื่อเขาใจเนื้อความ 

7 อาย   Exclamation  of  pain 

8 เออ เออ  คําพูดเมื่อนึกไดวาลืมไป  
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ตารางที่ 10  คําไทยที่มีรูปวรรณยุกตตรีที่เกบ็ไวในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง (ตอ) 
 

คํา สัพพะ พะจะนะ 
พาสาไท 

อักราภิธาน 
ศรับท 

พจนานุกรม  
ร.ศ.120 

ความหมาย 

9 แอ   เด็กตื่นรองแอ  

10 โอย โอย  คําพูดเมื่อสะดุงตกใจ 
11 

 
เคาะ 

 
การที่คนเอาไมตีเขาที่ระฆัง  เคาะตะปู  
เอามือหรือไมเคาะ  

12  เคอะคะ  อาการปญญานอย 

13  คนเคอ  คนโง  
14 

 
งอกแงก 

 
สิ่งของทั้งปวงที่ไมมั่นคง หรือเด็กพึ่งชัน
คอ 

15  คนเงอ  คนโง 
16 

 
ขะแยะ 

 
การที่ตําแปงทําใหสากกระทบกันเขากับ
ขางครก, คนยืนเบียดกัน 

17  คนเชอ  คนโง 

18  เจด  หนักเจดสลึง 

19  เจอเจอ  สอพลอ 

20  เชด  ถู  เชดถู  เชดหนา  เชดตัว  เชดมือ   

21  เมด  ผลเปนเมดเลกๆ 

22  เลก  ผลเปนเมดเลกๆ 

23  เหนดเหนื่อย  ออนทอไป  

24  เอย  คนรองเอย  

25  แอก  เปนเสียงดังแอกๆ  

26   จะ คะ 

27   จุบแจง หอยอยางหนึ่ง 

28   แจด  จัด, เหลือเกิน 

29   ตุกตา ศาลงกี (บ.) ตุกตา 

30   บะ เปนคําติ เชน คําวา บะ ทําอะไรอยางนั้น  
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ตารางที่ 10  คําไทยที่มีรูปวรรณยุกตตรีที่เกบ็ไวในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง (ตอ) 
 

คํา สัพพะ พะจะนะ 
พาสาไท 

อักราภิธาน 
ศรับท 

พจนานุกรม  
ร.ศ.120 

ความหมาย 

31   ปาบ, แลปาบ เสียงเปดมันรอง 

32   อวก สํารอกลม (หรือที่เปนน้ํา) 

33   ออก เสียงดังออก 

34   ออด เสียงไมเสียดกัน  

35   อูดอาด เปนเสียงอยางหนึ่ง  

36   เออว,แลเออว  เปนคําขับไล  

37   เอะ นาปลาดใจ, ผิดใจล คําสงไสย 

38   เอื๊อก เสียงคนกลืนของที่เปนกอน 

39   โอก เสียงไกอูขัน  

40   ฮะ คือหามวาไมใชอยางนั้น 
     
 (5) คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง ที่เก็บไวในพจนานุกรม

สมัยปจจุบัน (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  และ  พ.ศ.2542)   มีจํานวน  14 คํา  ไดแก 
 กริก, กร๊ิก กุก จะ จุบแจง เจี๊ยบ แจด ตุกตา 
 ตุกต่ํา  ออด แอด อุย  เอะ เอื๊อก โอย 

 (6) คําที่ไมใชรูปวรรณยกุตตรีที่พบในสมยัรัตนโกสินทรตอนตนพบวา  มีการใชรูป
วรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  จํานวน  3  คํา  ไดแก 

คําสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  คําสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
เจียบ      เจี๊ยบ 
จุบแจง     จุบแจง 
ตุกแก     ตุกแก  

  4) คํายืมภาษาฝรั่งเศส  คํายืมภาษาฝรั่งเศสที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่พบมีเพียง 3 คํา  
ไดแก 

 ดุก  ดยุป  *โคเคต  
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  5) คํายืมภาษาชวา  คํายืมภาษาชวาที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่พบมีเพียง  2  คํา  ไดแก  
 ดะโตะ  ปาเตะ 
 
 5.1.1.3 ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน (พ.ศ.2494 -2550)   

 ผลการวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในเอกสารสมัยปจจุบันพบวาคํายืม
ภาษาอังกฤษมีความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีมากที่สุด  รองลงมาเปนคําไทย คํายืมภาษาจีน  คํา
ยืมภาษาฝรั่งเศส  มาเลย  และเกาหลี  คือ  พันละ  4.91, 2.46, 1.59, 0.03, 0.0153, 0.0150  ของ
จํานวนพยางคทั้งหมดในสมัยปจจุบัน  ตามลําดับ (ดูตารางหนา 133)  ตัวอยางคําที่พบมีดังนี้ 
  1)  คํายืมภาษาอังกฤษ  เชน 

 กูดไนท  เชิ๊ต  บอบ  ปม  ปลั๊ก 
 กอปป  แจซซ รถจี๊ป  กาซ  สเตก 
 

 ขอสังเกตคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  
   ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน  ผูวิจัยพบ

ขอสังเกต ดังนี้   
   (1)  คํายืมภาษาอังกฤษที่พบในสมัยปจจุบัน ระยะที่ 1 เปนการยืมคําแบบทับศัพทที่

เรียกวา “การใชคําทับศัพทตามเสียงที่ไดยิน”(วัลยา   ชางขวัญยืน 2526 :227) และพบวาเขียนแบบมี
รูปวรรณยุกตกํากับ เชน 

 คํา    ตัวอยาง 
  แอกซีเด็น  แอกซีเด็นตองมีบาง (ละครแหงชีวิต) 

 ปลาสฟอร  สักครูขาพเจาก็สวมเครื่องปลาสฟอรและเสื้อยําเปอร 
(ละครแหงชวีติ) 

 เชก   กระดาษเชกของธนาคาร (ละครแหงชีวิต) 
 พ็อคเก็ตบุค          รวบรวมพิมพอีกครั้งในรูปแบบพ็อคเก็ตบุคขนาดกะทดัรัด  

(สกุลไทย) 
 ปล๊ัก   ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทกุชนิดหลังใชงาน (สกุลไทย)

 บิ๊ก  (ชื่อคน) คุณหมอบิ๊กเปนพี่ชายคนโต (สกุลไทย) 
 แกส   จุดไฟแกส (ส่ีแผนดิน) 
 แบงก   เก็บคาเชาอะไรบางแลวก็สงเขาแบงก (ส่ีแผนดิน)
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  (2)  คํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีพบในสมัยปจจุบัน ที่เก็บไวในพจนานุกรม
สมัยปจจุบัน ระยะที่ 3  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2525  และ  พ.ศ.2542)  มีจํานวน  
21  คํา  ดังนี้ 

 
ตารางที่ 11  คํายืมภาษาอังกฤษที่พบในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 

 
คํา พจนานุกรม 

พ.ศ.2493 
พจนานุกรม 
พ.ศ.2525 

พจนานุกรม 
พ.ศ.2542 

ความหมาย 

1.กอก (cock) กอก กอก กอก เครื่องเปดปดน้ําจากทอ 
2.กาซ (gas)  กาซ กาซ กาซ อากาศ 
3.กาด
(kerosene) 

กาด กาด กาด เรียกน้ํามันที่ใชตามตะเกียง 

4.กอซ (gauze) - - กอซ ผาบางโปรง 
5.แกป (cap) แกป แกป แกป หมวกของทหาร 
6.โอก (oak) โอก โอก โอก ตนไม 
7.กอปป(copy) - กอปป กอบป กระดาษที่ใชทําสําเนา 
8.แกง (gang) - แกง แกง กลุมคําที่ตั้งเปนกก 
9.ฟุลสแกป
(foolscap) 

- ฟุลสแกป ฟุลสแกป กระดาษ 

10.แกส (gas) - แกส แกส อากาศธาตุ 
11.ปรูฟ (proof) - ปรูฟ ปรูฟ กระดาษอารต, พิสูจนอักษร 
12.ปลั๊ก (plug) - ปลั๊ก ปลั๊ก อุปกรณไฟฟามีขาเปนโลหะ 2 ขา , 

มีเตาเสียบ 
13.โปกเกอร
(poker) 

- โปกเกอร โปกเกอร การพนัน 

14.ปม (pump) - - ปม ใชเครื่องที่เปนแบบพิมพกดลงบน
กระดาษ 

15.โปป (Pope) - - โปป สันตะปาปา 
16.โอต (oat) - - โอต ขาวโอต 
17.เปก (peg) - - เปก หมุดสําหรับตรึงส่ิงตางๆ 
18.แปบ (pipe) - - แปบ ทอน้ํา 
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ตารางที่ 11  คํายืมภาษาอังกฤษที่พบในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน (ตอ) 
 

คํา พจนานุกรม 
พ.ศ.2493 

พจนานุกรม 
พ.ศ.2525 

พจนานุกรม 
พ.ศ.2542 

ความหมาย 

19.โจก (joke)  - - โจก ไพตัวพิเศษจะใชแทนตัวไหนก็ได
ตามตองการ, เรื่องตลก 

20.จุบ (tube) - - จุบ หลอดสําหรับดูด 
21.กุก (cook) - - กุก คนทําอาหารในโรงแรม/ภัตตาคาร 

  
 (3)  คํายืมภาษาอังกฤษที่มีรูปแปร 
      ในสมัยปจจุบันพบคํายืมภาษาอังกฤษทีม่ีรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรี จํานวน 
3  คํา  ไดแก    
 แทกซ่ี  ~ แทกซี่ 

รถแทกซี ่    (ละครแหงชวีติ 2472) 
รถแทกซี ่    (ละครแหงชวีติ 2472) 

 แบงก ~ แบงก 
  เก็บคาเชาอะไรบางแลวก็สงเขาแบงก (ส่ีแผนดิน 2494) 

  ผมเอาเงินคุณแมฝากแบงกหมด (ส่ีแผนดิน 2494) 
 โนดบุค ~ โนตบุก 

  ใชไดทั้งโนดบุค  (ฐานเศรษฐกิจ 2550) 
  เอเซอรมียอดขายโนตบุกเพิม่ขึ้น (ฐานเศรษฐกิจ 2550) 

2)  คําไทย   เชน 
 จวก   ตุกตา  กร๊ีด  ใจ  จะ 
 กิ๊กกั๊ก  ปาบ  ขี้เตะ  ปอ  จุ 
 
 ขอสังเกตคําไทยท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน   

      ผลการวิเคราะหขอมูลคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบันผูวิจัยพบขอสังเกต 
ดังนี้ 

    (1)  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบวา  ปจจุบัน
เปนคําที่ไมใชรูปวรรณยุกตตรี  ใชไมไตคู  หรือใชรูปวรรณยุกตโท  ดังนี้ 
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  คําสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  คําสมัยปจจุบัน 
พยัญชนะตนอักษรสูง  เขด    เข็ด 
    เขน    เข็น 
พยัญชนะตนอักษรกลาง ก    ก็ 
    เกบ    เก็บ 
    เดก    เด็ก 
    เจด    เจ็ด 
พยัญชนะตนอักษรต่ํา  เทจ    เท็จ 

 เชด    เช็ด 
    เยบ    เย็บ 
    เมลจ    เมล็ด 
    เลก    เล็ก 
    สําเรจ   สําเร็จ 
    เหนดเหนื่อย   เหน็ดเหนื่อย 
    คะ    คะ 
    เคอะคะ   เคอะคะ 
    เคาะ    เคาะ 
    นพศก   นพศก 
    นะ    นะ 
    นิ๊ด    นิด 
    ยะ    ยะ 
    ฮะ    ฮะ 

 เงอ    เงอ 
    เชอ    เชอ 
    เวี๊กวาก   เวิ้กวาก 
    โวย    โวย 
    ทิ๊ง    ทิ้ง 

      (2) คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีมีการเขียนที่คงที่ตามอักขรวิธีไทยดังที่ปรากฏใน
พจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ระยะที่ 2 (พจนานุกรมบัณฑิตสถาน พ.ศ.2493) เชน (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)  
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ตารางที่ 12  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2493 
 

คํา พจนานุกรม พ.ศ.2493 ความหมาย 
1 (กระ)กรี๊ด สงเสียงกรีดๆ ดังเสียงหญิง รองดวยความตกใจ 
2 กระเจีย๊บ,กะเจี๊ยบ ตนไมลมลุก 
3 กระตอบ,กะตอบ โรงเล็กๆ 
4 กระติ๊ด นกกระจาบชนิดหนึ่ง 
5 กะตาก เสียงไกตวัเมยีรองเมื่อตกใจ    
6 กะติ๊กรกิ เสียงไกตวัเมยีรองเมื่อตกใจ 
7 กะตุก,กะตูก รองกระแทกเสียงที่ริมหูคนอื่นจนหูอ้ือวากะตูกทีห่ ู  
8 กะโตก เสียงไกตวัผู 
9 จอก แพ  เสียงรองของไก   
10 จะ คําตอทายคําถาม   
11 จั๊กจี้,จกัจี ้ เสียงแสยง 
12 จี๊ด เล็กมาก 
13 จุบ เสียงดูดปาก, หลอด    
14 จุบแจง หอยชนดิหนึ่ง , เพลงชนิดหนึ่ง   
15 แจด จัด   ยิ่ง    
16 ตั๊กแตน แมลงจําพวกหนึ่ง  ขายาว  กระโดดได  มีปกบินได 
17 ตี่ปาบ การเลนตีชนิดหนึ่ง  ใชมือตบหลังเมื่อไลทัน 
18 ตุกแก สัตวเล้ือยคลาน 
19 ตุกตา ของเลนเด็ก 
20 ตุกต่ํา แรชนิดหนึ่ง 
21 ตุกตุย เล็กๆนอยๆ 
22 ตุดตู สัตว ,ตนไมกอ   
23 เตาะ ทาบทาม 
24 ปร๊ีด เร็ว   เสียงเปานกหวีด   
25 ปาบ เสียงเชนเสียงตีดวยไมแบนๆ   
26 ปาว เสียงแมวรอง 
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ตารางที่ 12  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2493 (ตอ) 
 

คํา พจนานุกรม พ.ศ.2493 ความหมาย 
27 ปด เสียงเปานกหวีด   
28 ปบ ลูกโปงที่ทําดวยยาง, เสียงรองของเสือ 
29 ปุ เสียงเชนเอากอนหินปาของออนๆ 
30 เปก มาก   เชน แขง็เปก 
31 เปรียะ,เปรีย๊ะ เสียงที่เกิดจากแกวแตก , ไมตองขัด   เชน  พูดเปรี๊ยะ   
32 เปบ เสียงเชน อีเกงรอง   
33 เปยก เล็ก 
34 อ๊ัก,อ้ัก เสียงทุบดวยกาํปน 
35 อ๊ีด เสียงรองดังเชนนั้น 
36 อ๊ึก,อึก เสียงเชนกลืนน้ํา ,  หรือเสียงเอามือทุบตามตัว 
37 อุบะ เสียงแสดงความไมพอใจ    
38 อุย เสียงรองอยางตกใจ 
39 แปด เสียงดังเชนบบีแตร   
40 แปรด จัด 
41 ออด เสียงดังเชนนัน้ 
42 อะ คําแสดงความประหลาดอยางไมพอใจ 
43 แปว เสียงแมวรอง 
44 เอก เสียงเชนเสียงไกขัน 
45 เอย คํากลาวมีเสียงเชนนั้นเมื่อพูดผิดไป 
46 เอว เสียงรองเยาะใหเกอ 
47 เอะ เสียงแสดงความฉงนหรือไมเขาใจ    

 
 3) คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่มีรูปเขียนคงที่และเก็บในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน 
ระยะที่ 3 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542) เชน  
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ตารางที่ 13  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ2542 
 

คํา พจนานุกรม พ.ศ.2525 พจนานุกรม พ.ศ.2542 ความหมาย 
1 - กรวบ,กรวบ เสียงดังเชนเคี้ยวถูกของแข็ง 
2 กริ๊ก,กริก กร๊ิก,กริก เสียงของกระทบกัน 
3 กริ๊ง กร๊ิง ของแข็งเชนแทงโลหะกระทบกัน 
4 กรุกกรู กรุกกรู เสียงนกเขาขนั 
5 กระจุบ กระจุบ สวนของโคมตรงที่สวมหลอด 
6 กระเจีย๊ว กระเจีย๊ว อวัยวะสืบพนัธุ 
7 กะเปบกะปาบ กะเปบกะปาบ พูดเสียงดังเอะอะไมระมดัระวัง 
8 กะหรี่ปบ กะหรี่ปบ ของกินชนิดหนึ่ง 
9 กิ๊ก,กกิ กิ๊ก เสียงของแข็งกระทบกนั 
10 - กร๊ึบ เสียงเกิดจากการกลืนของเหลว เชน

เหลา(ปาก=ดื่ม) 
11 จวก จวก ขาวจริงๆ 
12 - จะจา เรียกอาการเดก็เริ่มหัดพดู   
13 จั๊กเดยีม จั๊กเดยีม อาการสะดุงเมือ่รูสึกเสียว 
14 จั๊วะ จั๊วะ ขาวจริงๆ 
15 ตัวจี๊ด ตัวจี๊ด พยาธ ิ
16 จุกกรู จุกกรู เสียงนกเขาขนั 
17 จูด จูด อาการที่พุงออกไปโดยเร็ว  วิง่จูด 
18 ตอก ตอก กลอง,ไก   
19 ตอกตอย ตอกตอย ซอมซอ 
20 - ตะเบะ ทําความเคารพอยางคนในเครื่องแบบ   
21 - ตะโลดโปด กลองสองหนาใชประกอบการเลน

พื้นเมืองทางภาคเหนือ   
22 - ติ๊ดเดยีว,ติด๊นึง เล็กนอย 
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ตารางที่ 13  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ2542 
                      (ตอ) 
 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.2525 พจนานุกรม พ.ศ.2542 ความหมาย 
23 ตื๊อ ตื๊อ รบเราจะเอาใหได 
24 ตุ ตุ อวนตุตะ 
25 ตุบปอง ตุบปอง อาการของลอยน้ํา   
26 สะเตะ สะเตะ อาหารชนิดหนึ่ง 
27 แตดแต แตดแต มีลักษณะแบนราบเพราะถูกเหยยีบ 
28 บอง บอง ไมเต็ม  บาๆบอๆ    
29 บองแบว บองแบว มีหนาตาพิลึก 
30 ปบ ปบ ทันทีทันใด  ปุบปบ 
31 - เปยบ ที่สุด 
32 - เปยว เสียงเปาปากแสดงความพอใจ 
33 โปก โปก เสียงอยางเอาคอนเคาะกระดาษ 
34 อายปอก อายปอก ปลาชะโด 
35 - อ๊ี คําเปลงออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง 
36 อีโกะ อีโกะ หมอตาล 
37 - เอ คําเปลงออกมาแสดงความแปลกใจ

สงสัย 
38 เอี๊ยด เอี๊ยด เสียงดัง 
39 - เอื๊อก เสียงคําในคอ 
40 แอด แอด เสียงดัง 

 
3)  คํายืมภาษาจีน  เชน  

 โตะ  เอี้ยมจุน  กงเตก  เจก  เจง 
 บู   เกี๊ยว   จุยเซียน  แปะ  เลาเตง 
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 ขอสังเกตคํายืมภาษาจีนท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน      
      ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบัน ผูวิจัยพบ

ขอสังเกต ดังนี้ 
 (1)  คํายืมภาษาจีนที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่ยังคงเก็บไวในพจนานุกรม
สมัยปจจุบัน ระยะที่ 2 (พจนานุกรมบัณฑิตสถาน พ.ศ.2493) มี 20  คํา  ไดแก   
 กก   เกา   เจก   เจง 
 เจสัว   เฉากวย  แปะ   เลาเตง 
 โจก   โตะ   โปะ   ไอยา 
 กงเตก  กุย   จุนจู   จุยเซียน 
 บู   ปอเปยะ  สามกก   อ๊ัว 
 (2)  คํายืมภาษาจีนที่พบในพจนานุกรมในสมัยปจจุบัน ระยะที่ 3  (พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 ) มี  47  คํา  มีดังนี้   
 
ตารางที่ 14  คํายืมภาษาจีนทีพ่บในพจนานกุรมสมัยปจจบุัน ระยะที่ 3 
 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.

2525 
พจนานุกรม พ.ศ.

2542 
ความหมาย 

1 กก กก พวก, หมูเหลา 
2 กงเตก กงเตก การทําบุญใหแกผูตาย 
3 โตะ โตะ ส่ิงที่ทําดวยไมมีขาสําหรับเขียนหนังสือ   
4 กุน กุน ขลิบเย็บหุมริมผาหรือของอื่นๆ 
5 กุย กุย คนเลว  (จ. กุย = ผี) 
6 เก เก ปลอม  ไมมีราคา 
7 กวยจั๊บ กวยจั๊บ ของกินชนิดหนึ่ง 
8 เกี๊ยว เกี๊ยว ของกิน 
9 เกี๊ยะ เกี๊ยะ เกือกไมแบบจนี 
10 จุนจู จุนจู ผูจัดการเรือ 
11 เจก เจก คําเรียกคนจนี 
12 เจง เจง เลิกลมกิจการเพราะขาดทุน 
13 เจสัว เจสัว คนที่มั่งมี 
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ตารางที่ 14  คํายืมภาษาจีนทีพ่บในพจนานกุรมสมัยปจจบุัน ระยะที่ 3 (ตอ) 
 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.

2525 
พจนานุกรม พ.ศ.

2542 
ความหมาย 

14 เจา เจา เลิกกันไป  (ภาษาการพนนั) 
15 - ซีอ๊ิว, ซ่ีอ้ิว เครื่องปรุงรสอยางน้ําปลาทาํดวยถ่ัวเหลือง 
16 โจก โจก ไพตัวพเิศษจะใชแทนตวัไหนก็ไดตาม

ตองการ, เร่ืองตลก 
17 เตก เตก ทุบลง  กดลง  เดินทางไกลมา 
18 เบจี ๋ - แสลงใจ 
19 โบเบ โบเบ มีเสียงเอ็ดอึงจนฟงไมไดศัพท 
20 แปะ แปะ ชายจีนแก 
21 แปะซะ แปะซะ อาหารชนิดหนึ่ง 
22 โป โป สงเสริมส่ิงที่บกพรอง  ยาโป 
23 โปะ โปะ ที่สําหรับดักปลาทะเล 
24 โปะจาย โปะจาย เรือ 
25 เอี้ยมจุน เอี้ยมจุน เรือ 
26 เอี๊ยม เอี๊ยม แผนผาคาดหนาอกเดก็ 
27 กง กง (ปาก) ดื่ม 
28 เฉากวย เฉากวย ขนม 
29 ขากวย ขากวย กางเกงจนีขาสั้น 
30 แฮกึ๊น แฮกึ๊น อาหารจีนชนดิหนึ่ง 
31 เกก เกก วางทา 
32 เกกฮวย เกกฮวย ไมลมลุก  ดอกตากแหงปนกับน้ําดื่ม 
33 เกี๊ยว เกี๊ยว ของกินทําดวยแปง 
34 กวยจิ ๊ กวยจี ๊ เมล็ดแตงโมตมแลวตากใหแหง 
35 ขงจื๊อ ขงจื๊อ ศาสนาของจีน 
36 โลติ๊น โลติ๊น ดูหางไหลแดง  ไมเถาชนิดหนึ่ง 
37 บงเบง บงเบง ทําเสียงเอะอะ 
38 แชบวย แชบวย กุงทะเล 
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ตารางที่ 14  คํายืมภาษาจีนทีพ่บในพจนานกุรมสมัยปจจบุัน ระยะที่ 3 (ตอ) 
 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.

2525 
พจนานุกรม พ.ศ.

2542 
ความหมาย 

39 บวย บวย ตนไม  สุดทาย 
40 โฉเบ โฉเบ เกะกะ  แกมโกง  (ปาก) 
41 เปาะเปยะ เปาะเปยะ อาหารชนิดหนึ่ง 
42 โปยเซียน โปยเซียน ไมพุม 
43 กอเอี๊ยะ กอเอี๊ยะ ขี้ผ้ึงปดแผล 
44 - ฮอยจอ อาหารชนิดหนึ่ง 
45 กะลอจี ๊ กะลอจี ๊ ขนมของจีนชนิดหนึ่ง 
46 บะจาง บะจาง อาหารคาวชนดิหนึ่ง 
47 - แปะชาย ผักกาดขาว   

 
4) คํายืมภาษาฝรั่งเศส  คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่พบในสมัย 

ปจจุบันมีจํานวน  2  คํา  ไดแก ดุก  อาปาซ 
  5)  คํายืมภาษามลายู  คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่พบในสมัยปจจุบันมีจํานวน  1  คํา  

ไดแก บูเกะตา 
  6)  คํายืมภาษาเกาหลี  คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่พบในสมัยปจจุบันมีจํานวน  2  

คํา  ไดแก พูดึ๊กบูล มูตอก 
 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีทุกคํารวมทั้งชื่อเฉพาะและคําที่ซํ้า

กันตามที่มาของคําในแตละสมัยเพื่อตองการทราบวา คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีนั้นไดรับอิทธิพลมา
จากภาษาใด  เพราะถาเปนคําที่ไดรับอิทธิพลจากภาษาผูใหยืมภาษาใดก็ยอมตองมีคําจากภาษานั้น
เปนจํานวนมาก (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ 2542 : 25)  ผลการวิเคราะหความถี่ของการใชรูป
วรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พบความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีมากที่สุดในคาํยมื
ภาษาจีน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในสมัยเร่ิมแรกที่มีการใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทย  นั้นเปนเพราะ
ไดรับอิทธิพลจากคํายืมภาษาจีน  ดังตารางตอไปนี้ 
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 จากตาราง พบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พบการใชรูปวรรณยุกตตรีในคํายืม
ภาษาจีนกอนภาษาอื่น ๆ  และความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีจะพบมากที่สุดในคํายืมภาษาจีน 
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลางความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีจะพบมากที่สุดในคํายืมภาษาจีน
เชนกัน สวนปจจุบันจะพบความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีมากที่สุดในคํายืมภาษาอังกฤษ              

 เพื่อใหเห็นภาพความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีในคําไทยและคํายืมภาษาตาง ๆ ใน
แตละสมัย  ผูวิจัยจึงสรางแผนภูมิแทงแสดงความถี่ของการปรากฏมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 5  ความถี่ของการใชรูปวรรณยกุตตรีในแตละสมัยจําแนกตามที่มา 

 
 จากแผนภูมิแทงแสดงความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทย พบวารูป

วรรณยุกตตรีจะปรากฏมากที่ สุดในคํายืมภาษาจีนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลาง  สวนในสมัยปจจุบันความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีจะปรากฏมากที่สุด
ในคํายืมภาษาอังกฤษ 
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5.1.2  ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร 

 5.1.2.1  ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร 
ตอนตน (พ.ศ.2325-พ.ศ.2393)  
 ผลการวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนพบคํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยกุตจัตวามากที่สุด  รองลงมาเปนคําไทย  คือ  พันละ 
3.7610 และ 0.0141  ของจํานวนพยางคทัง้หมดตามลําดบั  (ดูตารางหนา149) ดังตัวอยางตอไปนี้   

  1)  คํายืมภาษาจีน  เชน 
 กุย    ใตกง,ไตกง กงเสง  เฮียวกง  ติจงกุน  
 ลงจิ๋ว  เตียนกุย   เฮาฮุยกง ตังเกี๋ย  เกง 
 
 ขอสังเกตคํายืมภาษาจีนท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน     
      ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน ผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้ 
   (1) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่พบตั้งแตสมัยธนบุรี ไดแก หมูอ๋ี (ดูบทที่ 4) 

ไมพบวามีใชในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
     (2) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สวนมาก

เปนชื่อเฉพาะ ไดแก  ช่ือเมือง  เชน  งวนกวน  ตันกั๋น   ช่ือคน เชน ลีกง  อิกิ๋ม  ช่ือสถานที่  เชน เองเปง 
กวน(ดาน) โงลังกั๋ง (ภูเขา) เปนตน  คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่ไมเปนชื่อเฉพาะที่เพิ่งพบ
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน มี 7 คํา ไดแก กุย  เกง  ใตกง (ไตกง) ปนจู  กะเปา (กระเปา) โก  และกง   

    (3) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  และมีการ
เก็บคําไวในพจนานุกรมสมัยเดียวกัน (พจนานุกรมไทยของคาสเวล) มี 4 คํา ไดแก 
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ตารางที่ 16  คํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยุกตจัตวาในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
 

คํา พจนานุกรมคาสเวล ความหมาย 
1 โก ขนม  เรียกวา  ขนมโก   
2 กง คําจีน  เรียกวา  ปู  ตา   
3 เกง12 ส่ิงที่เขาทําดวยไม  อิฐ  ปูน  กอตั้งเปนรูปตกึนั้น  เรียกวา  เกง  

อีกประการหนึ่ง  เหมือนส่ิงที่เขาทําเปนหลังคาและผาปดที่
วางในกลางเรอืนั้น เรียกวา  เกงเรือ 

4 กะเปา ส่ิงที่เจ็กทําดวยผาดวยแพรดวยหนังสําหรบัใสยาแดงสูบ
กลอง  แลใสส่ิงของ ตางๆตามแตจะใสนั้น  เรียกวา  กะเปา   

 
(4) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่พบในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่ 

เก็บไวในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  ไดแก  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ.
2542  มีจํานวน 4  คํา  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 17  คํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่เก็บไวใน 

       พจนานกุรมสมัยปจจุบนั 
คํา พจนานุกรม    

พ.ศ.2525 
พจนานุกรม    พ.ศ.

2542 
ความหมาย 

1 โก โก ขนมชนิดหนึ่ง ทําดวยแปงขาวเหนียวผสมน้ําตาล
ทรายอัดใสพิมพเปนรูปตางๆ   

2 เกง เกง เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจาจีน,เครื่องบัง มีฝา 
และหลังคาแบนสําหรับเรือและรถ 

3 ไตกง ไตกง นายทายเรือสําเภาหรือเรือจับปลา 
4 กระเปา กระเปา เครื่องใชรูปคลายถุงหรือกระเพาะ ทําดวยหนังบาง  

ผาบาง สําหรับใสเงินหรือของตางๆ ใชคาดเอวก็มี 
ติด อยูในตัวเสื้อหรือกางเกงก็มี ใชหิ้วก็มี 

                                                 
 12 คําวา “เกง” มีคําอธิบายในหนังสืออภิธานศัพทคําไทยที่มีตนเคามาจากภาษาตางประเทศของกรม

ศิลปากร(2540:47-52) วาเกง นี้เพี้ยนมาจากคําในภาษาแตจิ๋วคําวา เกง ยังใช ประกอบ คําอื่น เชน เรือเกง รถเกง ซึ่ง
หมายความวา เรือหรือรถที่มีเครือ่งบัง มีฝา และหลังคาแบบมีลักษณะเหมือนหอง 
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  2)  คําไทย    เชน 
 เดี๋ยว  เอย  จิ๋ว 

   
 ขอสังเกตคําไทยท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน   

      ผลการวิเคราะหขอมูลคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
ผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้ 
 (1) คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่เก็บไวในพจนานุกรม
สมัยเดียวกัน (พจนานุกรมไทยของคาสเวล)  มี  7  คํา  ไดแก    กา   โกรน    จิ๋ว    ปร๋ื13    เดี๋ยว         
*แยว   และ เอย 

 
ตารางที่ 18  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

 
คํา พจนานุกรมคาสเวล ตัวอยาง/ความหมาย 
1 กา เที่ยวกาเลนทีบ่านนั้นบานนี ้
2 โกรน   รวงคือหลนไป  หัวโกรน   
3 จิ๋ว เปนความพูดวาเล็ก  เหมือนคําพูดเดกนั้นมันจิ๋วนัก   
4 ปร๋ื ปร๋ืบินไปโนนแลว 
5 เดี๋ยว บัดเดี๋ยวไปโนน  บัดเดีย่วไปนี่ 
6 แยว นั้นความวามันกระโดดไป  เหมือนคําพูดวามันกระโดดแยว

ไปโนนแลว 
7 เอย  เปนสอยความพูด  เดกเอย  ทานเอย 

 
 (2)  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่เก็บไวในพจนานกุรม
สมัยปจจุบัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2542) มี 5 คํา  ไดแก 
 
 
 
 

                                                 
 13 คําวา ปรื๋ ปจจุบัน เขียนเปน ปรื๋อ 
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ตารางที่ 19  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่เก็บไวใน 
      พจนานกุรมสมัยปจจุบัน 

 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.2525 พจนานุกรม พ.ศ.2542 ความหมาย 
1 กา กา อาการทําทาวาเกง  กากัน่ 
2 โกรน โกรน รวงโรยเกือบหมด 
3 (กระ)จิว๋ (กระ)จิว๋ เล็กๆ 
4 เดี๋ยว เดี๋ยว ชวงระยะเวลาหนึ่ง 
5 เอย เอย คําลงทาย 

 
 5.1.2.2 ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   
 ผลการวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลางพบความถี่มากที่สุดในคําไทย   รองลงมาเปนคํายืมภาษาจีน  ฝร่ังเศส ชวา และอังกฤษ  
คือ  พันละ  0.3657, 0.1819, 0.0111, 0.0037, และ 0.0025  ของจํานวนพยางคทั้งหมดในสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลางตามลําดับ  (ดูตารางหนา 149)  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  1)  คําไทย  เชน      

 ปง  โกรน  เปง  เปไป  ตึดตื๋อ   
 เดี๋ยว  เกงกา  ตุมตั๋ม  ปร๋ือ  เอย 
 
 ขอสังเกตคําไทยท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง     
      ผลการวิเคราะหขอมูลคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 

ผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้ 
 (1)  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่เก็บไวใน 
พจนานุกรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  มีจํานวน  6  คํา ไดแก 
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ตารางที่ 20  คําไทยที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาที่พบในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
      และเก็บไวในพจนานุกรมในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 

 
คํา สัพพะ พะจะนะ   

พาสาไท 
อักขราภิธานศรับท พจนานุกรม    

ร.ศ. 120 
ความหมาย 

1 กา กา - คนเกงไมกลัวใคร 
2 โกรน โกรน - รวงหลน 
3 จิ๋ว จิ๋ว จิ๋ว ส่ิงของที่เล็ก 
4 เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เร็ว, ไว, เวลาที่นอยหมาย

วา ช่ัวขณะหนึง่  
5 ปร๋ื ปร๋ื - บินไปเร็ว 
6 เอย เอย เอย หนา, เปนคําเสราแลยินด ี

 
 (2)  คําไทยที่ใช รูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่ เก็บไวใน
พจนานุกรมสมัยปจจุบัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 และ  พ.ศ.2542)  มีจํานวน 
27 คํา  ไดแก 

 
ตารางที่ 21  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่เก็บไวใน 

      พจนานกุรมสมัยปจจุบัน 
 

คํา พจนานุกรม พ.ศ.2525 พจนานุกรม พ.ศ.2542 ความหมาย 
1 กา กา อาการที่ทําทาวาเกง  (ปาก) 
2 โกรงเกรง โกรงเกรง โหรงเหรง 
3 โกรน โกรน รวงโรยเกือบหมด 
4 จอ จอ ลิง 
5 จอง จอง หงอยเหงา 
6 จอย จอย ซีดเซียว, หงอยเหงา, สลด 
7 (กระ)จิ๋ว (กระ)จิ๋ว เล็กๆ 
8 - จี๋ เร็ว, จัด รอนจี;๋ ปาดจี๋ 
9 จู จู หดตัวเขาไปมาก 
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ตารางที่ 21  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่เก็บไวใน 
      พจนานกุรมสมัยปจจุบัน (ตอ) 

 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.2525 พจนานุกรม พ.ศ.2542 ความหมาย 
10 กระจูกระจี ๋ กระจูกระจี ๋ พูดกันเบาๆ 
11 เจอ เจอ เสนอหนาเขาไปในที่ไมควร 
12 แจ แจ จัด  แดงแจ   
13 เดี๋ยว เดี๋ยว ชวงระยะเวลาหนึ่ง 
14 ตอม ตอม เสียงของหนักขนาดเล็กตกลงน้ํา 
15 ปอ ปอ แสดงอาการใหเดน 
16 กระปอง กระปอง ภาชนะทําดวยเหล็กวิลาดหรือสังกะสี 
17 ปอม ปอม เสียงของตกน้ํา 
18 - ปง มาก 
19 ปุม ปุม ยอดที่นูนกลม   
20 เป เป ปดไป  เฉมา   
21 เปง เปง ยิ่งกวาปกติ 
22 เปอ เปอ เหมอ  เผลอ 
23 - แปร เสียงชางรอง   
24 ออ ออ คําท่ีเปลงออกมาเพราะรูแลว 
25 อี๋ อี๋ คําใชขยายกริยา คราง ในคําวา  ครางอี๋ 
26 เอง เอง เสียงหมารอง 
27 เอย เอย คําลงทาย 

 
 (3)  พบรูปแปรของคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่มี
รูปแปร  จํานวน1 คํา  ไดแก   เดียว ~ เดีย๋ว 

 บัดเดียวนี ้   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 ถาจะเปรียบเดีย๋วนี ้ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 
2)  คํายืมภาษาจีน  เชน 

 ตั๋ว   แปะเตง เตา  แตจิ๋ว  เกง 
 เทียรจิ๋น  ตง   กิมตึ๋ง  กวยเตี๋ยว ตุน 
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 ขอสังเกตคํายืมภาษาจีนท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง     
      ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนกลาง ผูวิจัยพบขอสังเกต  ดังนี้ 
   (1)  คํายืมภาษาจีนที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาที่ไมเปนชื่อเฉพาะ  ที่พบในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน ที่เก็บไวในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางมี  2  คํา  ไดแก  คําวา  เกง  และโก 
 (2)  คํายืมภาษาจีนที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง ที่ตอมามี
การเก็บไวในพจนานุกรมสมัยเดียวกัน (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  อักขราภิธานศรับท  พจนานุกรม  
ร.ศ.120) มีจํานวน  7  คํา  ดังนี้ 
  
ตารางที่ 22  คํายืมภาษาจีนทีม่ีรูปวรรณยกุตจัตวาที่พบในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทร 

         ตอนกลาง 
 

คํา สัพพะ พะจะนะ   
พาสาไท 

อักขราภิธานศรับท พจนานุกรม  
ร.ศ. 120 

ความหมาย 

1 โก โก - ขนมเจ็ก 
2 เกง เกง - เรือมีหลังคา 
3 ปุย ปุย - เชือกหรือปานมนัขาดงาย  เรียกปุยขาด 
4 อู อู อู มาก, รวย, มั่งม ี
5 - บวยปวย - เมืองตางประเทศหรือเปนเสียงดัง

เชนนั้น 
6 - บี๋หุน - คํานี้เปนภาษาจนี  คําไทยวาเขาทุนกัน 
7 - - ตั๋ว ใบสําคัญอยางหนึ่ง   

      
 (3)  คํายืมภาษาจีนที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง ที่เก็บไว
ในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ  พ.ศ.2542) มี
จํานวน  8  คํา  ไดแก 
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ตารางที่ 23  คํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่เกบ็ไวใน 
      พจนานกุรมสมัยปจจุบัน 

 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.2525 พจนานุกรม พ.ศ.2542 ความหมาย 
1 กวยเตี๋ยว กวยเตี๋ยว ของกินชนิดหนึ่ง 
2 เกง เกง เรือนตึกที่มีรูปหลังคาแบบศาลเจาจีน 
3 โก โก ขนม 
4 ตง ตง ชักเอาเงินไวจากขาไพ 
5 ตั๋ว ตั๋ว บัตรบางอยางที่แสดงสิทธิ์ของผูใช 
6 กิมตึ๋ง กิมตึ๋ง เครื่องหมายถวยปนที่สงมาจากจีน 
7 ปุย ปุย ส่ิงที่ใสลงไปในดินใหธาตุอาหาร 
8 กระเปา  กระเปา  เครื่องใชรูปคลายถุง 

 
 3)  คํายืมภาษาฝรั่งเศส  ไดแก โกเก เก 

 
 ขอสังเกตคํายืมภาษาฝรั่งเศสที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
     ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาฝรั่งเศสที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนกลาง ผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้ 
      คํายืมภาษาฝรั่งเศสที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาพบครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 

ระยะที่ 3 มีจํานวน  2  คํา ไดแก  เก (quet)  และ โกเก (coquet)  (ดุสิตสมิต 2461) 
 

 4)  คํายืมภาษาชวา  ไดแก   บังกลา   กลาปา,  กะลาปา 
 
 ขอสังเกตคํายืมภาษาชวาที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
     ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาชวาที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนกลาง ผูวิจัยพบขอสังเกต ดังนี้ 
     คํายืมภาษาชวาที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาพบครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
ระยะที่ 1 มีจํานวน 2  คํา ไดแก  กะลาปา (.สัพพะพะจะนะภาษาไทย  พ.ศ. 2461) และ บังกลา
(บางกอกรีคอรดเดอร พ.ศ.2408) 
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    พบรูปแปรของคํายืมภาษาชวาที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง
จํานวน 2 คํา  ไดแก        
 บังกลา  ~  บังกลา 

 เขา (ขาว) บังกลาหาบละ 2 เหรียญ (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
 ฝายบังกลา   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 

                  กลาปา  ~  กะลาปา 
  กลาปา   (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) 
  มาแตไหน – กะลาปา (บางกอกรีคอรดเดอร 2408)
      

5)  คํายืมภาษาอังกฤษ   ไดแก     บอย  
 
ขอสังเกตคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนกลาง ผูวิจัยพบขอสังเกต  ดังนี้ 
คํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาพบครั้งแรกสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางระยะที่ 

1 มี 1 คํา ไดแก  บอย (บางกอกรีคอรดเดอร 2408) คํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา ที่พบ
เปนการยืมแบบ “การทับศัพทตามเสียงที่ไดยินและออกเสียงเปนภาษาไทย”  จาก  บอย (boy)  เป ็น  
บอย  
 5.1.2.3 ท่ีมาและความถี่ของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน (พ.ศ.2494-2550)   
 ผลการวิเคราะหความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยปจจุบันพบวา  คํา
ที่มีความถี่มากที่สุดเปนคําไทย รองลงมาเปนคํายืมภาษาจีน คํายืมภาษาฝรั่งเศส คํายืมภาษาอังกฤษ  
คํายืมภาษาเวยีดนาม และคํายืมภาษาชวา  คือ  พันละ 1.7500, 1.7204, 0.1845, 0.0010, 0.0005, 
0.0002  ของจํานวนพยางคทัง้หมดในสมัยปจจุบันตามลาํดับ  (ดูตารางหนา 149) ตัวอยางคําที่พบมี
ดังนี ้

1)  คําไทย  เชน 
 เป  เอย  จา  เดี๋ยว  เก 

 อุย  โจ  ออ  ปร๋ือ  ป 
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 ขอสังเกตคําไทยท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน     
   ผลการวิเคราะหขอมูลคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน ผูวิจัยพบขอสังเกต 

ดังนี้ 
    (1) คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาและเก็บในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน ระยะที่ 1 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493) มีจํานวน 62 คํา ไดแก 
 

ตารางที่ 24  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบนัที่เก็บไวในพจนานกุรมสมัยปจจุบนั 
 

คํา พจนานุกรม พ.ศ.2493 ความหมาย 
1 กร็อกกรอย    ไมชุมชื่น , ไมสมบูรณ   
2 กระจอหวอ เปด,โจงแจง   
3 กระจิ๋ง  ใชคูกับกระจุง   
4 กระจุง  ใชคูกับกระจิ๋ง   
5 กระจิ๋ม ใชคูกับกระจุม   
6 กระจิ๋ว     เล็กๆ  ,จิ๋ว   
7 กระจี๋     ใชคูกับกระจู   
8 กระจุมกระจิ๋ม เล็กๆ นอยๆ     นาเอ็นดู   
9 กระจูกระจี ๋ พูดกันเบาๆ   
10 กระแด กระแดะกระแด   
11 กระปอง     ภาชนะมีรูปเปนกระบอก ทําดวยเหล็กวิลาดหรือ

สังกะสี    
12 กระปอหลอ เหลอ  , ใชกับหนา    
13 กอย     อีกอย นกบินสูงชนิดหนึ่ง   
14 เดี๋ยว     กะเดี๋ยว ,ประเดี๋ยว   
15 กา      องอาจ  กากั่น   
16 กิ๋ว     เสียงพูด  เยยใหไดอาย    
17 กุยๆ     เสียงพูด  เยยใหไดอาย    
18 โกรงเกรง    มีนอยกระหรอมกะแหร็ม   
19 โกรน     รวงโรย   
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ตารางที่ 24  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบนัที่เก็บไวในพจนานกุรมสมัยปจจุบนั (ตอ) 
 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.2493 ความหมาย 
20 โกรนเกรน     มีอยูนอย  โกรน     
21 ขี้ปะติ๋ว      เล็กนอย 
22 จอแจ     เสียงอยางเด็กพูด   
23 จอย     เหงาหงอย     เศราโศก, หวานจอย   
24 จะ     เสียงประกอบคําถาม   
25 จา     เสียงประกอบคําถาม   
26 จิ๋ว     เล็กมาก   
27 จี๋     เร็ว ,วิ่งจี๋ ,   รอนจี๋ , จัด   
28 จุนจู    หดเขาไป      ส้ันอยางหดตวั    
29 เจอ,เจอเจอะ    เสือก , สะเออะ   
30 แจ     จัด,แก   
31 แจว กระจาง   ใสมาก 
32 โจงเจง ใสมีแตน้ํา 
33 ตอม   เสียงดังเชนเสียงของตกในน้าํ 
34 ติ๋ง     เสียงน้ําหยด   
35 เป     เดินเฉไปมา   
36 ตุม     เสียงดังเอาของทิ้งน้ํา   
37 บ๋ํา     บุบลงไป   บุมลงไป   
38 บุม     ลึกลงไป   ยุบลงไป   
39 โบ     เปนชองลงไป   โหวเขาไป   
40 ปรอ     แคลวคลอง  , วองไว   
41 ปร๋ือ     อาการบินอยางเร็วของนก ,เร็ว   
42 ปรู     ปร๋ือ   
43 ปอ     ผ่ึงผาย   
44 ปอม    เสียง เชนของตกน้ํา     
45 ปนเจอ    เจาหนาเจาตา   
46 ปาเปอ      หลงลืม 
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ตารางที่ 24  คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบนัที่เก็บไวในพจนานกุรมสมัยปจจุบนั (ตอ) 
 
คํา พจนานุกรม พ.ศ.2493 ความหมาย 
47 ปว     เล็ก 
48 ป     เค็ม ,มาก   
49 ปง    เสียงดังเชนนัน้ 
50 ปอ     จัด  เชน คําปอ    
51 ปุม     เสียง เชน ของตกน้ํา   
52 เปง    ตึงเครียด 
53 เปอ     เหมอ   เปอเหลอ   
54 แปง เสียงดังเชนนัน้ 
55 แปร เสียงดังเชนเสียงชางรอง  แปรแปรน 
56 ออย เหลือง     เหลืองออย 
57 อ๋ัน อวน,ลํ่า   
58 อูอ๋ี เสียงดังเชนนัน้   
59 เอง เสียงเชนเสียงหมารองเมื่อถูกเจ็บ   
60 เอย เปนคําออกเสียงใชเรียกเมื่อแสดงความเอ็นดู 

หรือรักใคร   
61 แอ กริยาที่เมาเหลา   
62 โอ เสียงปลอบเดก็   

    
 (2) คําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่เก็บไวในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน ระยะที่ 3 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และพ.ศ.2542)  มี 104 คํา เชน   

 กระจิ๋วหลิว หงอยกอย อีกอย  อีกา แหงแก  จอง   
 จั๋ง  เดอ  ออ  กระจองหงอง  

 หนาจอย จ๋ําหนับ ตุมแตน อ๋ีออ ประจอประแจ  
   2)  คํายืมภาษาจีน   

 เกง  ลูกเตา  ตั๋ว  ตี๋  สวงอู 
 กระเปา,กะเปา ปาทองโก กึ๋น  กระปอง ปุย  
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 ขอสังเกตคํายืมภาษาจีนท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน      
      ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน ผูวิจัยพบ

ขอสังเกต ดังนี้ 
(1) คํายืมภาษาจีนที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่เก็บไวในพจนานุกรม   

สมัยปจจุบัน  มี  12  คํา  ไดแก  คําวา  เกง  กิมตึ๋ง  เตา  โก  ไตกง  กระเปา  กวยเตี๋ยว  ตั๋ว ตง  ตุน  
แตจิ๋ว  และปุย 

  (2) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน มีการบันทึกไวในพจนานุกรม
สมัยปจจุบัน  ระยะที่ 2 ( พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ) มี  9  คํา  ไดแก  ไตกง  
กวยเตี๋ยว  เกี้ยมอ๋ี  จุนจู  ตุน  บุงกี๋  กะเปา  เกง  และโก   

 (3) คํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน มีการบันทึกไวในพจนานุกรม
สมัยปจจุบัน ระยะที่ 3   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542)  จํานวน  
31  คํา  ไดแก 

 
ตารางที่ 25  คํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยุกตจัตวาสมัยปจจุบันที่เก็บไวในพจนานุกรม 

      พ.ศ.2525 และ  2542 
 

คํา พจนานุกรม  
พ.ศ.2525 

พจนานุกรม  
พ.ศ.2542 

ความหมาย 

1 กวยเตี๋ยว กวยเตี๋ยว ของกินชนิดหนึ่ง   
2 กี๋ กี๋ ฐานสําหรับรองสิ่งของหรือสําหรับนั่ง   
3 กึ๋น กึ๋น กระเพาะที่ 2 ของสัตวปก 
4 เกง เกง เรือนตึกที่มีรูปหลังคาแบบศาลเจาจีน 
5 เกา เกา ปลาทะเล 
6 โก โก ขนม 
7 จง จง เรียกลูกชายคนที่ 10 วาลูกจง 
8 จอ จอ ลิง 
9 จับเจี๋ยว จับเจี๋ยว หมอตมน้ํา 
10 - เจง ดีเลิศ 
11 เจี๋ยน เจี๋ยน ปลาทอดแลวปรุงดวยเครื่อง 
12 กะลอจี ๋ - ขนมของจีนชนิดหนึ่ง 
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ตารางที่ 25  คํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยุกตจัตวาสมัยปจจุบันที่เก็บไวในพจนานุกรม 
      พ.ศ.2525 และ  2542 (ตอ) 

 
คํา พจนานุกรม  

พ.ศ.2525 
พจนานุกรม  
พ.ศ.2542 

ความหมาย 

13 แตจิว๋ แตจิว๋ จีนชาวเมืองแตจิ๋ว 
14 ตง ตง ชักเอาเงินไวจากขาไพ 
15 ตั๋ว ตั๋ว บัตรบางอยางที่แสดงสิทธิ์ของผูใช 
16 กิมตึ๋ง กิมตึ๋ง เครื่องหมายถวยปนที่สงมาจากจีน 
17 ตุน ตุน ทําใหสุก   
18 เตา เตา ศาสนา, ลูกบาศก 
19 เตี๋ยม เตี๋ยม ที่สําหรับใสขาวเปลือก 
20 ไต ไต กลเม็ด 
21 ไตกง ไตกง นายทายเรือ   
22 ปุงกี๋ บุงกี๋,ปุงกี ๋ เครื่องสานคลายรูปเปลือกหอยใชโกยดิน 
23 - ปาทองโก ของกินของจนี   
24 ปุย ปุย ส่ิงที่ใสลงไปในดินใหธาตุอาหาร 
25 กระเปา  กระเปา  เครื่องใชรูปคลายถุง 
26 เปาฮื้อ เปาฮื้อ หอยทะเล 
27 ออง ออง เจา 
28 อ๋ัน อ๋ัน มีเนื้อแนน 
39 อ๋ี อ๋ี ขนมของจีนชนิดหนึ่ง 
30 เกี้ยมอ๋ี เกี้ยมอ๋ี ของกินชนิดหนึ่ง   
31 ตั้งโอ ตั้งโอ ไมลมลุกชนิดหนึ่ง 

 
  3)  คํายืมภาษาฝรั่งเศส  ไดแก 

 เก  โกเก  จิ๊กกี๋  จิ๊กโก  
  4)  คํายืมภาษาอังกฤษ   ไดแก   บอย  
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 ขอสังเกตคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน     
   ผลการวิเคราะหขอมูลคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน ผูวิจัย

พบคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาเพียง 1 คํา คือคําวา บอย 
5)  คํายืมภาษาเวียดนาม  ไดแก   เบาได 
6)  คํายืมภาษาชวา  ไดแก   อาเดะ 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวาตามที่มาของคําในแตละสมัย 
เพื่อใหทราบวา คําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวานั้นไดรับอิทธิพลมาจากภาษาใด เพราะถาเปนคําที่ไดรับ
อิทธิพลจากภาษาผูใหยืมภาษาใดก็ยอมตองมีคําจากภาษานั้นเปนจํานวนมาก (อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ 2542 : 25)  ผลการวิเคราะหความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  พบความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวามากที่สุดในคํายืมภาษาจีนซึ่งแสดงใหเห็นวาใน
สมัยเร่ิมแรกที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาใชในภาษาไทยนั้น เปนเพราะไดรับอิทธิพลจากคํายืมภาษาจีน  
ดังตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

  จํานวน 

สมัย พยางค จีน ไทย ฝรั่งเศส อังกฤษ เวียดนาม ชวา 

รัตนโกสินทร ท้ังหมด ความถี ่ พันละ ความถี ่ พันละ ความถี ่ พันละ ความถี ่ พันละ ความถี ่ พันละ ความถี ่ พันละ 

ตอนตน 2,130,260 8012 3.76 30 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 

ตอนกลาง 1,627,228 296 0.18 595 0.36 18 0.01 4 0.002 0 0 6 0.004 

ปจจุบัน 4,130,337 7106 1.72 7228 1.75 762 0.18 4 0.001 2 0.0005 1 0.0002 

รวม 7,887,825 15414 1.95 7853 0.99 780 0.1 8 0.001 2 0.0003 7 0.0008 
 
 จากตารางพบวาในสมยัรัตนโกสินทรตอนตน  พบความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยกุตจตัวา
มากที่สุดในคาํยืมภาษาจีน ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางและสมัยปจจุบัน  พบความถี่ของคําที่ใช
รูปวรรณยกุตจัตวามากที่สุดในคําไทย รองลงมาเปนคํายมืภาษาจนี 

เพื่อใหเห็นภาพความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทยแตละสมัย ผูวิจัยจึงสราง
แผนภูมิแทงแสดงการปรากฏของรูปวรรณยุกตจัตวาจําแนกตามที่มา ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 26  สรุปความถี่ของคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในภาษาไทยจําแนกตามที่มาของคํา 
      ในแตละสมัย 
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ภาพที่ 6  ความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวาในแตละสมัยจําแนกตามที่มา 
 

 จากแผนภูมิแทง แสดงใหเห็นวา ในสมัยที่เริ่มมีรูปวรรณยุกตจัตวาใช  จะใชกับคํายืม
ภาษาจีนมากที่สุด จึงกลาวไดวา  การที่มีผูคิดรูปวรรณยุกตจัตวาขึ้นมาเพื่อใชเขียนคําที่ยืมจาก
ภาษาตางประเทศ อันไดแก ภาษาจีน จึงสรุปไดวาอิทธิพลของคํายืมภาษาจีนมีผลตอการใชรูป
วรรณยุกตจัตวาในภาษาไทย 
 
5.2. อิทธิพลของคํายืมท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาตอคําศัพทในภาษาไทย   
 ผูวิจัยตองการวิเคราะหถึงอิทธิพลของภาษาผูใหยืมวาภาษาใดมีอิทธิพลตอการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  และภาษานั้นมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมดานใด  ผูวิจัยวิเคราะห
จากปริมาณคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  โดยใชเกณฑของซาราห  ทอมสัน (Thomason 
2001 : 69) ที่กลาวถึงชนิดของคําที่ไดรับอิทธิพลของการยืมวา “การยืมคํานามจะงายที่สุด” และ 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2542 : 25) กลาวถึงอิทธิพลของการยืมคําวา   “ถาไดรับอิทธิพลของการยืม
คําจากภาษาใดยอมตองมีคําจากภาษาตางประเทศนั้นๆเปนจํานวนมาก”  และวิเคราะหหมวด
ความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  โดยใชเกณฑของแพรวโพยม  บุญยะผลึก 
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(2547: 57)  ที่กลาวถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของคํายืมวา  “ปริมาณของคําในหมวดความหมาย
เดียวกันจะสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมดานตาง ๆ ที่มีตอภาษาไทย” 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากเอกสารชุดที่ 2  โดยเปรียบเทียบคารอยละของคําที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในหมวดคํานามของคํายืมแตละภาษา  ผลการวิเคราะหมี 2 ประเด็น ดังนี้ 
 5.2.1 ปริมาณคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละภาษา 
 5.2.2 หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจากภาษาผูใหยืม 

 
5.2.1 ปริมาณคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละภาษา   

 ผลการวิเคราะหคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา ผูวิจัยพบวาคํานามที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีนอกจากเปนคําไทยแลวยังเปนคํายืมจากภาษาตาง ๆ 7 ภาษา ไดแก คํายืมภาษาจีน  
อังกฤษ  ฝร่ังเศส  ชวา  มลายู  เวียดนาม  และเขมร  และคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวานอกจากเปน
คําไทยแลวยังเปนคํายืมจากภาษาตางๆ  5  ภาษา  ไดแก  คํายืมภาษาจีน  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  ชวา  และ
เวียดนาม  ในที่นี้ผูวิจัยไดนําเสนอใหเห็นเฉพาะปริมาณคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคํา
ไทยและที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ  เพื่อตองการทราบวาปริมาณคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวามีมากที่สุดในภาษาผูใหยืมภาษาใดตามเกณฑของ  ซาราห  ทอมสัน  และอมรา  ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ ดังที่กลาวมาแลวขางตน  ดังตอไปนี้ 

 5.2.1.1  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
          1)  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรี ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนแยกตามภาษา   
 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบคํานามทีใ่ชรูปวรรณยุกตตรีจากภาษาผูใหยืมภาษา

เดียว  คือ  คํายมืภาษาจนี  ซ่ึงเปนคําในหมวดคํานามมากกวาหมวดคําอ่ืนๆ  สวนคําไทยที่ใชรูป
วรรณยกุตตรีพบวาเปนคําในหมวดคําอ่ืน ๆ ไมมีคําในหมวดคํานามเลย  ดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 27  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

รัตนโกสินทรตอนตน 
จีน ไทย ชนิดของคาํ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.หมวดคํานาม 122 96.8 0 0 
2.หมวดคําอื่น ๆ 3 2.3 1 0.8 
รวม =  126 125 99.2 1 0.8 
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 จากตารางพบวาในสมยัรัตนโกสินทรตอนตนมีคําจากภาษาผูใหยืมที่ใชรูปวรรณยกุต
ตรีเพียงภาษาเดียว  คือ  ภาษาจีน  และเปนคําในหมวดคํานามมากถึงรอยละ  96.8 ของคําที่ใชรูป
วรรณยกุตตรีทั้งหมดในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  สวนคําไทยไมพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีใน
หมวดคํานามเลย  พบแตในหมวดคําอ่ืน ๆ เพียงรอยละ  0.8  ของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน 

 
 เพื่อใหเห็นภาพรวมของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ผูวิจยัจึง

สรางแผนภูมิแทงแสดงการปรากฏ ดังตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 7  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจําแนกตามที่มา 
 

 จากแผนภูมิแทง  จะเห็นวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบคํานามที่ใชรูปวรรณยุกต
ตรีในภาษาเดียว  คือ  คํายืมภาษาจีน   
  2)  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

      ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาจากภาษาผู
ใหยืมภาษาเดียว  คือ  คํายืมภาษาจีน  ซ่ึงเปนคําในหมวดคํานามมากกวาหมวดคําอื่น ๆ  สวนคําไทย
ที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาพบวาเปนคําในหมวดคําอื่นๆ  ไมมีคําในหมวดคํานามเลย   ดังตาราง
ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 28  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
 
สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน 

จีน ไทย ชนิดของคาํ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.หมวดคํานาม 517 99.0 0 0 
2.หมวดคําอื่น ๆ 2 0.4 3 0.6 
รวม =  522 519 99.4 3 0.6 

  
 จากตารางพบวาในสมยัรัตนโกสินทรตอนตนมีคํานามจากภาษาผูใหยืมที่ใชรูป

วรรณยกุตจัตวาเพียงภาษาเดยีว  คือ  ภาษาจีน  และคํายืมภาษาจนีมีคําในหมวดคํานามที่ใชรูป
วรรณยกุตจัตวามากถึงรอยละ  99.2  ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
สวนคําไทยไมพบคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในหมวดคํานามเลย  พบแตในหมวดคําอ่ืน ๆ เพียงรอย
ละ  0.6  ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน   

 เพื่อใหเห็นภาพรวมของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ผูวิจยั
จึงสรางแผนภมูิแทงแสดงการปรากฏ ดังตอไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 8  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจําแนกตามที่มา 
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 จากแผนภูมิแทง  จะเห็นไดวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พบคําที่ใชรูปวรรณยุกต
จัตวาในหมวดคํานามภาษาเดียว  คือ  คํายืมภาษาจีน  

 5.2.1.2  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
  1)  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรี ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางแยกตามภาษา   

       ผูวิจัยวิเคราะหคํายืมในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบคํานามที่ใชรูป
วรรณยกุตตรีเปนคํายืมในภาษาตาง ๆ  5  ภาษา  และพบมากที่สุดในคํายมืภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ 
คํายืมภาษาจีน  ฝร่ังเศส  เขมร และชวา  ดังตารางตอไปนี ้   
 
ตารางที่ 29  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางจําแนกตามที่มา 
 

              รัตนโกสินทรตอนกลาง  

อังกฤษ จีน ไทย ฝร่ังเศส ชวา เขมร ชนิดของคํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.หมวดคํานาม 151 44.5 45 13.3 24 7.1 2 0.6 2 0.6 1 0.3 

2.หมวดคําอื่น ๆ 29 8.6 2 0.6 82 24.2 0 0 0 0 1 0.3 

รวม  =  339 180 53.1 47 13.9 106 31.3 2 0.6 2 0.6 2 0.6 
  
 จากตารางพบวาในสมยัรัตนโกสินทรตอนกลางมีคําจากภาษาผูใหยืมทีใ่ชรูปวรรณยุกต
ตรีจํานวน  5  ภาษา  และพบวาคํายืมภาษาอังกฤษมีคําในหมวดคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีมากใน
ที่สุด  รองลงมาเปนคํายืมภาษาจีน  ฝร่ังเศส  ชวา  และเขมร  คือรอยละ  44.5, 13.3 , 0.6, 0.6  และ  
0.3  ของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางตามลํากับ  สวนคําไทยพบคําที่ใช
รูปวรรณยกุตตรีในหมวดคํานามรอยละ  7.1  ของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง   

 ผูวิจัยพบวาคํายืมภาษาอังกฤษมีการใชรูปวรรณยุกตตรีเปนจํานวนมาก  คือรอยละ 44.5 
ของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง เพราะภาษาอังกฤษมวีิธีออกเสียงคาํ  
โดยการลงน้ําหนัก(stess)ในพยางคหนาหรอืพยางคหลัง ดังนั้นเมื่อเขียนเปนภาษาไทยจึงมกีารใส
รูปวรรณยกุตตรีในพยางคทีล่งน้ําหนักดวย 

 เพื่อใหเหน็ภาพรวมของคํายมืที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
ผูวิจัยจึงสรางแผนภูมแิทงแสดงการปรากฏ ดังตอไปนี ้
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ภาพที่ 9  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางจําแนกตามที่มา 
 

 จากแผนภูมิแทงจะเห็นไดวา  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบคํานามที่ใชรูป
วรรณยกุตตรีมากที่สุดพบในคํายืมภาษาองักฤษ  รองลงมาเปนคํายืมภาษาจีน 

2) คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง   
      ผูวิจัยวิ เคราะหคํายืมในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบคํานามที่ใช รูป
วรรณยุกตจัตวาเปนคํายืมในภาษาตาง ๆ  5  ภาษา  ไดแก  ภาษาจีน  ชวา  ฝร่ังเศส  อังกฤษ  และ
เวียดนาม  และพบคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวามากที่สุดในคํายืมภาษาจีน  รองลงมาเปนคํายืม
ภาษาชวา  ฝร่ังเศส   อังกฤษและเวียดนาม  ดังตารางตอไปนี้  
 
ตารางที่ 30  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางจําแนกตามที่มา 
 

รัตนโกสินทรตอนกลาง 

จีน ไทย ชวา ฝร่ังเศส อังกฤษ เวียดนาม ชนิดของคํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.หมวดคํานาม 35 35.4 23 24.2 3 2.0 0 0 1 1.0 1 1.0 

2.หมวดคําอื่น ๆ 1 1.0 33 33.3 0 0 2 2.0 0 0 0 0 

รวม  =  99 36 36.4 56 57.6 3 2.0 2 2.0 1 1.0 1 1.0 

หมวดคํานาม หมวดคําอ่ืนๆ 
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 จากตารางพบวาในสมยัรัตนโกสินทรตอนกลางคํายืมภาษาจีนมีคําในหมวดคํานามที่ใช
รูปวรรณยกุตจัตวามากในทีสุ่ด  รองลงมาเปนคําไทย  คํายืมภาษาชวา  อังกฤษ  และเวียดนาม 
 

 เพื่อใหเห็นภาพรวมของคํายืมที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
ผูวิจัยจึงสรางแผนภูมิแทงแสดงการปรากฏ ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 10  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง จําแนกตามที่มา 

 
 จากแผนภูมิแทงจะเห็นไดวา  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบคํานามที่ใชรูป

วรรณยุกตจัตวามากที่สุดในคํายืมภาษาจีน   รองลงมาเปนคําไทย  คํายืมภาษาชวา  ฝร่ังเศส  อังกฤษ
และเวียดนามตามลําดับ   

 5.2.1.3  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยปจจุบัน  
          1)  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรี ในสมัยปจจุบันแยกตามภาษา  
       ผูวิจัยวิเคราะหคํายืมในสมัยปจจุบนัพบคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีจากภาษา 

ผูใหยืม  5  ภาษา  และพบมากที่สุด ในคํายมืภาษาอังกฤษ  รองลงมา  ไดแก  คํายืมภาษาจีน  ฝร่ังเศส  
มาเลย  และเกาหลี  ดังตารางตอไปนี ้

 
 
 

หมวดคําอื่นๆหมวดคํานาม 
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ตารางที่ 31  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบันจําแนกตามที่มา 
 

สมัยปจจุบัน 

อังกฤษ จีน ไทย ฝร่ังเศส มาเลย เกาหล ีชนิดของคํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.หมวดคํานาม 91 29.35 62 20.0 42 13.5 2 0.6 2 0.6 2 0.6 

2.หมวดคําอื่น ๆ 13 4.19 5 1.6 89 28.7 2 0.6 0 0 0 0 

รวม  =  310 104 33.54 67 21.6 131 42.2 4 1.2 2 0.6 2 0.6 
 

 จากตารางพบวา ในสมยัปจจุบันคํายืมภาษาอังกฤษมีคําในหมวดคํานามที่ใชรูป
วรรณยกุตตรีมากในที่สุด  รองลงมาเปนคํายืมภาษาจีน  คําไทย  คํายืมภาษาฝรั่งเศส  มาเลย  และ
เกาหลี  ตามลําดับ 

 เพื่อใหเห็นภาพรวมของคํายมืที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยปจจุบนั ผูวจิัยจึงสราง
แผนภูมแิทงแสดงการปรากฏ ดังตอไปนี ้
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ภาพที่ 11  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยปจจุบัน จําแนกตามที่มา  
 

 จากแผนภูมิแทงจะเห็นไดวา  ในสมัยปจจุบันพบคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีมากที่สุด
เปนคํายืมภาษาอังกฤษ   

หมวดคํานาม หมวดคําอื่นๆ
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        2)  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบันแยกตามภาษา  
       ผูวิจัยวิเคราะหคํายืมในสมัยปจจุบันพบคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาจาก
ภาษาผูใหยืม  5  ภาษา  และพบมากที่สุดในคํายืมภาษาจีน  รองลงมาเปนคํายืมภาษาฝรั่งเศส  
อังกฤษ  เวียดนาม  และชวา  ดังตารางตอไปนี้    

 
ตารางที่ 32  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบัน  จําแนกตามที่มา 

สมัยปจจุบัน 

จีน ไทย ฝร่ังเศส อังกฤษ เวียดนาม ชวา ชนิดของคํา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.หมวดคํานาม 37 31.4 35 29.7 2 1.7 1 0.8 1 0.8 1 0.8 

2.หมวดคําอื่น ๆ 3 2.5 34 28.8 4 3.4 0 0 0 0 0 0 

รวม  =  118 40 33.9 69 58.5 6 5.1 1 0.8 1 0.8 1 0.8 
 
 จากตารางพบวาในสมยัปจจบุันคํายืมภาษาจีนมีคําในหมวดคํานามทีใ่ชรูปวรรณยกุต

จัตวามากในทีสุ่ด   
 เพื่อใหเห็นภาพรวมของคํายมืที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในสมัยปจจุบัน  ผูวิจัยจึงสราง

แผนภูมแิทงแสดงการปรากฏ ดังตอไปนี ้
 

 
ภาพที่ 12  รอยละของคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในสมัยปจจุบัน จําแนกตามที่มา 
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 จากแผนภูมิแทงจะเห็นไดวา  ในสมัยปจจบุันคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวามากที่สุด
เปนคํายืมภาษาจีน  รองลงมาเปนคําไทย  คํายืมภาษาฝรั่งเศส  อังกฤษ  เวียดนาม  และชวา  
ตามลําดับ 
 

 การวิเคราะหคาํนามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวามาจากภาษาผูใหยืมภาษาใดมาก
ที่สุด ยอมแสดงวาการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยจะไดรับอิทธิพลจากภาษานัน้
สามารถแสดงใหเห็น ดงัแผนภูมิแทง ตอไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 13  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในภาษาผูใหยืมแตละสมัย 
 

 จากภาพแสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหที่มาของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทยวา  
ในชวงแรกของการใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทย  คือ  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบวา  คําที่
ใชรูปวรรณยุกตตรีในหมวดคํานามมากที่สุดเปนคํายืมภาษาจีน สวนสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง
และสมัยปจจุบันคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในหมวดคํานามมากที่สุดเปนคํายืมภาษาอังกฤษ  รองลงมา
เปนคํายืมภาษาจีน  การพบรูปวรรณยุกตตรีในคํายืมภาษาอังกฤษมากในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลางและสมัยปจจุบัน เนื่องจากคําภาษาอังกฤษมีการเนน (stress) ในพยางค และพยางค
ภาษาอังกฤษที่มีการเนนมักเปนเสียงตรีในภาษาไทย เชน ปมป  แบงค  ไกด   
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ภาพที่ 14  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในภาษาผูใหยืมแตละสมัย 
 

 จากภาพแสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหทีม่าของคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาใน
ภาษาไทยพบวา  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนซึ่งเปนชวงแรกของการใชรูปวรรณยกุตจัตวาพบคํา
ที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในหมวดคํานามมากที่สุดเปนคํายมืภาษาจนี  ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง และในสมัยปจจุบันพบวายังคงมีการใชรูปวรรณยกุตจัตวาในหมวดคํานามมากที่สุดใน
คํายืมภาษาจีนเชนกัน  แสดงใหเห็นวาคํายมืภาษาจนีใชรูปวรรณยกุตจตัวามาก 

 ผลการวิเคราะหแสดงถึงปรมิาณคํานามทีใ่ชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาพบวา  ในสมยัที่
เร่ิมมีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใชในภาษาไทย จะใชกับคําที่ยืมภาษาจนีมากที่สุด จึงกลาวไดวา มผูี
คิดรูปวรรณยกุตตรีและจตัวาขึ้นมาเพื่อใชเขียนคําที่ยืมจากภาษาตางประเทศ อันไดแก ภาษาจีน  
สวนจะเปนผูใดที่คิดนั้นไมอยูในขอบเขตของงานวิจยัฉบบันี้  และเมื่อพิจารณาคําที่ใชรูปวรรณยกุต
ตรีและจัตวาในคําไทยพบวา  มีเพิ่มขึ้นเปนลําดับจากสมัยรัตนโกสินทรตอนตนถึงสมัยปจจุบนั  คือ
รอยละ  0, 6.8  และ  14.1  ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในแตละสมัย  สวนคําไทยทีใ่ชรูปวรรณยกุต
จัตวาพบรอยละ  0, 15.5 และ 29.7  ของคําที่ใชรูปวรรณยุกตจตัวาในแตละสมัย  แสดงใหเห็นวา  
รูปวรรณยกุตตรีและจัตวาทีม่ีใชอยูเปนจํานวนมากในคํายืมภาษาจีน  ไดมีการพฒันาไปใชกับคํา
ไทยดวย   

5.2.2  หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา   
 ผูวิจัยวิ เคราะหเฉพาะคํานามที่ใช รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาวาเปนคําในหมวด
ความหมายใด  เพื่อตองการนําเสนอวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวานั้นไดรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมดานใดดังที่ อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2540:84) ที่กลาวถึงอิทธิพลของการรับวัฒนธรรม
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ตางประเทศที่มีผลตอการยืมคําวา  “การยืมคําภาษาตางประเทศเกิดเพราะเมื่อมีการเรียนรูศาสตร
ใหม ๆ ซ่ึงหมายถึงการเรียนรูมโนทัศนใหม ๆ และมโนทัศนใหมจะเรียนรูไมไดหากไมมีคําเรียก”  

 ดังนั้นผูวจิัยจึงวิเคราะหวา  คํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาจากภาษาผูใหยืมเปน
คําในหมวดความหมายใดมากที่สุด  แสดงวาไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมดานนั้นจากภาษาผูใหยืม  
โดยใชเกณฑของ แพรวโพยม  บุณยะผลึก (2547 :57) ทีก่ลาวถึงอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมของคํา
ยืมวา  “ปริมาณของคําในหมวดความหมายเดยีวกันจะสะทอนใหเห็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมดาน
ตางๆ ที่มีตอภาษาไทย” 

 ผลการวิเคราะหขอมูลคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยพบคํานามใน
หมวดความหมายตาง ๆ จํานวน 13 หมวด ดังนี้ 

 1)  หมวดอาหาร 
 2)  หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ 
 3) หมวดความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณ-ีวรรณคดี 
 4) หมวดธุรกิจการคา 
 5) หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-เครื่องประดับ 
 6) หมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง 
 7) หมวดดอกไม-ตนไม (การเกษตร) 
 8) ยานพาหนะ 
 9) หมวดโรค-ยา-การแพทย 
 10) หมวดบุคคล (ช่ือคน, ตําแหนง, อาชพี, ยศ, ชนชาติ, ช่ือจริง, ช่ือเลน, เครือญาติ) 
 11) หมวดสัตว 
 12) หมวดกฬีา 
 13) หมวดดนตรี 
 
 5.2.2.1  หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคํายืมสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน 
  1)  หมวดความหมายของคาํนามที่ใชรูปวรรณยุกตตรี ในสมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน   

 คํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนคาํยืมภาษาจีน
ภาษาเดียว  ในหมวดความหมายตาง ๆ 5 หมวด ไดแก  หมวดบุคคล  หมวดสถานที่ –อาคาร-
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ส่ิงกอสราง   หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ หมวดความเชือ่-ศาสนา-ประเพณ-ี 
วรรณคดี  และหมวดสัตว    
 หมวดความหมายที่พบมากที่สุด  3  อันดบัแรกเรียงจากมากไปนอย มดีังนี ้
 ก. หมวดบุคคล  พบจํานวน 71 คํา  เชน 
  งําเตก  แพเปก      จวนเตก  มาบู  จูกัดเกก   
  ลกเจก      มาเจก     ลิตก  จกยี ่  เจียวเปก   
 ข. หมวดสถานที่ –อาคาร-สิ่งกอสราง  พบจํานวน 48 คํา  เชน 

  เองสัน   กกสัน  ปกเกยีว  กกอ้ี  เปก 
  เตงกวน  เอกจิ๋ว  เตงจิ๋ว  บูเสง  โฮโลกก 

 ค. หมวดเครื่องมือ-เคร่ืองใช-เคร่ืองเรือน-สิ่งของ  พบ  1 คํา ไดแก โตะ 
 
ตารางที่ 33  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจําแนกตาม 

      หมวดความหมายและทีม่า 
          

จีน 
ลําดับที่ หมวดความหมาย จํานวน รอยละ 

1 บุคคล 71 58.20 
2 สถานที่ –อาคาร-สิ่งกอสราง 48 39.30 
3 เคร่ืองมือ-เคร่ืองใช-เคร่ืองเรือน-สิ่งของ 1 0.82 
4 สัตว 1 0.82 
5 ความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณี-วรรณคดี 1 0.82 

รวม = 122 122 100.00 
 
 จากตารางแสดงถึง  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีมากทีสุ่ดในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

เปนคํายืมภาษาจีน  พบมากที่สุดในหมวดบุคคล  รองลงมาเปนหมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง   
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  2) หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน    
 คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนคํายืมภาษาจีน
ภาษาเดียว  ในหมวดความหมายตาง ๆ 7 หมวด ไดแก หมวดบุคคล  หมวดสถานที่-อาคาร-
ส่ิงกอสราง   หมวดอาหาร   หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ   หมวดความเชื่อ-
ศาสนา-ประเพณี-วรรณคดี   หมวดดอกไม-ตนไม (การเกษตร)  และหมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-
เครื่องประดับ  
 หมวดความหมายที่พบมากที่สุด  3 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย มีดงันี้ 
 ก. หมวดบุคคล    พบจํานวน  308  คํา  เชน 

  กงจีกี๋  เตียวจงกุน กงเตา  เตียวจิ๋น  จูเอง   
  เลากี๋  เจฮวนกง เลากุย  เตงจง  แฮหัวปา 
 ข. หมวดสถานที่ –อาคาร-สิ่งกอสราง   พบจํานวน  202  คํา เชน 
  เกงจิ๋ว  ยงจิ๋ว  เกเตง  ยงเปง  ขยกโอ 
  ลงจิ๋ว  เขากุย  ลงตอตอง ตันกั๋น  ฮูโต 
 ค. หมวดหมวดความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณี-วรรณคดี   พบ 2  คํา ไดแก  
  ปกกัวติ๋น อิคุยติ๋นพยุหะ 

 
ตารางที่ 34  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จําแนกตาม 
  หมวดความหมายและที่มา   

จีน ลําดับ
ท่ี หมวดความหมาย จํานวน รอยละ 
1 บุคคล 308 59.57 
2 สถานที่-อาคาร-สิ่งกอสราง 202 39.07 
3 ความเช่ือ-ศาสนา-ประเพณี-รื่นเริง-วรรณคดี    2 0.39 
4 เครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-สิ่งของ 2 0.39 
5 อาหาร 1 0.19 
6 ดอกไม-ตนไม (การเกษตร) 1 0.19 
7 เสื้อผา-เครื่องแตงกาย-เครื่องประดับ  1 0.19 

รวม = 517 517 100.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

160

 จากตารางพบวา  คํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวามากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
เปนคํายืมภาษาจีน  พบมากที่สุดในหมวดบุคคล  รองลงมาเปนหมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง   

 ผลการวิเคราะหหมวดคําตามความหมายทําใหทราบวา  คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาที่ยืมมาจากภาษาจีนนั้นมีอิทธิพลดานใด  ผูวิจัยพบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนซึ่งเปน
ชวงแรกที่มีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  พบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามากที่สุดเปนคํา
ยืมภาษาจีนในหมวดบุคคล  ไดแก  อาชีพ-ตําแหนง  เชน ไตกง  ปนจู  และจุนจู   และชื่อคน  เชน  
อะปนเตก   เตกขอ  กงเสง  ชินเตง  เอียวกง   เฮียงกง  รองลงมาไดแก  หมวดสถานที่ –อาคาร-
ส่ิงกอสราง  มีปริมาณเทากันทั้งรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  เชน  กกอ้ี (ช่ือวัด)  เกียมกก(ช่ือดาน)  
กังตั๋ง(ช่ือเมือง)  ฮั่นกั๋ง(แมน้ํา)  ซ่ึงสอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ไทยกับจีนมีการตดิตอ
สัมพันธกันทางการทูตตั้งแตสมัยสุโขทัยเร่ือยมาจนถึงปจจุบันดังที่  ปราณี  กายอรุณสุทธิ์( 2526: 6) 
ศึกษาเรื่อง  “คํายืมภาษาจีนในภาษาไทยปจจุบัน”  ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางไทยกับจีนใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนวา “พอคาจีนเขามารับใชรัฐบาลและขุนนางไทยทําการคาโดยเปนพอคา 
และพนักงานเดินเรือ และชางตอเรือ” และจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพบคํายืมภาษาจีนที่ใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาเกี่ยวกับการคาและการเดินเรือ  ไดแกคําวา  ไตกง  ปนจู  และจุนจู   
(กฎหมายตราสามดวง 2347) นอกจากนี้ยังพบคํายืมภาษาจีนที่เปนชื่อคน  เชน  อะปนเตก  เตกขอ  
กงเสง  และ ชินเตง  เปนตน 

 5.2.2.2  หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคํายืมสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลาง 

 1) หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรี ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง   
 คํานามที่ใช รูปวรรณยุกตตรีในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเปนคํายืม
ภาษาอังกฤษมากที่สุด  รองลงมาเปนคํายืมภาษาจีน  ฝร่ังเศส  ชวา  และเขมรในหมวดความหมาย
ตาง ๆ ตามลําดับ  ดังนี้ 

                  ก. คํายืมภาษาอังกฤษ   พบ 12 หมวด ไดแก หมวดสถานที่ –อาคาร-ส่ิงกอสราง  
หมวดบุคคล   หมวดธุรกจิการคา   หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ  หมวดยานพาหนะ   
หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-เครื่องประดับ   หมวดโรค-ยา-การแพทย   หมวดสัตว  หมวดความเชื่อ-
ศาสนา-ประเพณ-ีวรรณคดี   หมวดกีฬา   หมวดดอกไม-ตนไม (การเกษตร)   และหมวดอาหาร  
 หมวดความหมายที่พบมากที่สุด  3 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย มีดงันี้ 
 (1) หมวดบุคคล  พบจํานวน 39 คํา  เชน 
  คลารกสัน  กลาก  บอบ  แมตทิวส แจก  
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  ตุก ออฟ ยอรช ลาบี๊ช  ชวารซ  วอด  แมคไก 
 (2) หมวดสถานที่ –อาคาร-สิ่งกอสราง  พบจํานวน 32 คํา  เชน 
  ออกซฟอรด ออสเตรีย ปาก  ฟโรเรนซ สกอดแลนด 

  โรปเมเกอร เตนนิซิ ดาเมเซก เคนตักเก บูโนสอายเรส 
 (3) หมวดธุรกิจการคา  พบจาํนวน 20 คํา  เชน 

  ดันลอบ  เดล่ีโบสต เชก บอศลิโน วิทเตอรกราฟ 
  สตอก สตอปวัตซ แอฟรี่กอต แคตตาลอก ดั๊กกลาสแฟรแบงก 

 ข.  คํายืมภาษาจีน  พบ 9 หมวด ไดแก  หมวดบุคคล  หมวดสถานที-่อาคาร-
ส่ิงกอสราง  หมวดธุรกิจการคา   หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ   หมวดความเชื่อ-
ศาสนา-ประเพณ-ีวรรณคดี   หมวดอาหาร   หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-เครื่องประดบั   หมวด
ดอกไม-ตนไม (การเกษตร)   และหมวดโรค-ยา-การแพทย  
 หมวดความหมายที่พบมากที่สุด  3 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย มีดงันี้ 

 (1) หมวดบุคคล    คําที่พบมีจํานวน  23  คํา  เชน 
  ซองอวน เตงโปฉวน เตียวซิวโป โตะชวน แบะ   
  แบะเตก  พังเตก  ลกเทียน  เหม็งไตโจ เกา 
 (2) หมวดสถานที่ –อาคาร-สิ่งกอสราง   คําที่พบมีจํานวน  4  คํา ไดแก 
  เลาเตง  โปะ  โรงเตี๊ยม แปะเตง  
 (3) หมวดธุรกิจการคา  คําที่พบมีจํานวน  4  คํา ไดแก 

  จี๊ฮั่วตึ๊ง  ทงเตกหลี ปาเตะ  ตั้งโตะกัง  
  ค. คํายืมภาษาฝรั่งเศส   พบเพียง 1 หมวด  คือ  
 หมวดบุคคล  พบจํานวน 2 คํา  ไดแก   ดุก ดยูก, ดยุป 

 ง. คํายืมภาษาชวา   พบเพยีง 1 หมวด  คือ 
 หมวดบุคคล   พบจํานวน 2 คํา  ไดแก  ปาเตะ (ช่ือตําแหนงขุนนาง)
 ดะโตะยุติธรรม 
  จ. คํายืมภาษาเขมร   พบเพียง 1 หมวด  คือ 
 หมวดยานพาหนะ  พบจํานวน 1 คํา  ไดแก  ตูก 
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ตารางที่ 35  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง จําแนกตาม 
       หมวดความหมายและทีม่า 

         
อังกฤษ จีน ฝร่ังเศส ชวา เขมร 

ลําดับที ่ หมวดความหมาย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1  หมวดบุคคล   39 19.40 23 11.44 2 1.00 2 1.00 0 0 

2  หมวดสถานที่-อาคาร- 32 15.92 4 1.99 0 0 0 0 0 0 
   สิ่งกอสราง                     

3  หมวดธุรกิจการคา   20 9.95 4 1.99 0 0 0 0 0 0 
4  หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช- 17 8.46 3 1.49 0 0 0 0 0 0 
   เครื่องเรือน-สิ่งของ                       

5  หมวดยานพาหนะ   14 6.97 0 0 0 0 0 0 1 0.50 
6  หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-  10 4.98 1 0.50 0 0 0 0 0 0 
   เครื่องประดับ                     

7 หมวดโรค-ยา-การแพทย 6 2.99 1 0.50 0 0 0 0 0 0 

8  หมวดสัตว   4 1.99 0 0 0 0 0 0 0 0 

9  หมวดกีฬา   3 1.49 0 0 0 0 0 0 0 0 
10  หมวดความเชื่อ-ศาสนา- 3 1.49 4 1.99 0 0 0 0 0 0 
   ประเพณี-รื่นเริง-วรรณคดี                       

11  หมวดตนไมดอกไม-  2 1.00 1 0.50 0 0 0 0 0 0 
   (การเกษตร)                      

12  หมวดอาหาร   1 0.50 4 1.99 0 0 0 0 0 0 

รวม  =  201 151 75.12 45 22.39 2 1.00 2 1.00 1 0.50 

 
 จากตารางพบวา  คํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีมากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง

เปนคํายืมภาษาอังกฤษ  พบมากที่สุดในหมวดบุคคล รองลงมาเปนหมวดสถานที-่อาคาร-
ส่ิงกอสราง   
 สวนคําไทยที่ใช รูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบคําที่ใช รูป
วรรณยุกตตรีในหมวดคํานามนอยกวาหมวดคําอ่ืนๆ  ดังตอไปนี้ 
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 1) หมวดคํานาม  พบ  24  คํา  ดังนี้ 
  1.1)  หมวดบุคคล  พบ  16  คํา  เชน 

   กอก  กาว  จิ๊ด  จุง  จุบแจง 
   ปบ  ออด  อ๊ิด  อ๊ึด  แอด 
  1.2)  หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ พบ  5  คํา  ไดแก 
   โก  ปกะตู  ลูกปบ  ตุกตา, ตุกกะตา   
   ตุกตุน, ตุกะตุน 
  1.3)  หมวดสัตว พบ  1  คํา  ไดแก 
   ตุกแก    
  1.4)  หมวดการละเลน พบ  1  คํา  ไดแก 
   จะเอ 
  1.5)  หมวดลักษณนาม-จํานวน-มาตรา  พบ  1  คํา  ไดแก 
   นพศก,นพศ็ก 
 2) หมวดคําอ่ืนๆ  พบ  82  คํา  ดังนี้   
  2.1)  หมวดอาการ  พบ  7  คํา  ไดแก 
   กึ๊  จั๊กะกี้  บร๊ีด  ตุย  
   ทิ๊ง  ปราด  อวก 
  2.2)  หมวดเสียงคน-สัตว –คําเลียนเสียง-สํานวนพูด-ภาษาสแลง  พบ 47 คํา  เชน 
   กริ๊ก  กร๊ีด  กรุกกรู  เจาประคุณ เจี๊ยก 
   เปรี๊ยะ แปดๆปูดๆ โวย  แอ  โอ  
  2.3)  หมวดเบ็ดเตล็ด  พบ  28  คํา  เชน 
   กิ๊กกาก เก  แกก  จั๊วะ  ปุบ  
   ปรูด  เปยบ       แปรด  เวี๊กวาก  อ๊ีก 
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  2) หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา ในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง   
 คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเปนคํายืม
ภาษาจีนมากที่สุด  รองลงมาเปนคํายืมภาษาชวา  และภาษาอังกฤษ  ในหมวดความหมายตางๆ 
ตามลําดับ  ดังนี้ 

     ก. คํายืมภาษาจีน   พบ 10 หมวด ไดแก   หมวดบุคคล   หมวดสถานที-่อาคาร-
ส่ิงกอสราง  หมวดธุรกิจการคา   หมวดโรค-ยา-การแพทย   หมวดความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณ-ี 
วรรณคดี   หมวดอาหาร   หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-เครื่องประดับ   หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-
เครื่องเรือน-ส่ิงของ   หมวดดอกไม-ตนไม (การเกษตร)  และหมวดยานพาหนะ 

 หมวดความหมายที่พบมากที่สุด  3 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย มีดงันี้ 
 (1)  หมวดบคุคล   พบจํานวน  11  คํา เชน   
  เอียนออง ตั๋ว  นี่แกอิ๋ว  ตง  เอี้ยวเตาเอี๋ยน  
  ตันกิมเจง จั๋น  กง  ปา  แตจิ๋ว 
 (2)  หมวดสถานที่-อาคาร-สิ่งกอสราง  พบจํานวน  6  คํา ไดแก   
  ไซโอ   เตง  เตียนจิ๋น   
  เช็งตอ  ซินบูไต  เทียรจิ๋น   

 (3)  หมวดธุรกิจการคา   พบจํานวน  5  คํา  ไดแก 
  เจงซิวตอง ตั๋ว  บั้นกิมอ๋ิว เอ็งอันตอง เองฮกตอง 
  
        ข. คํายืมภาษาชวา   พบเพียง  2  หมวด  ไดแก  หมวดสถานที่ –อาคาร-

ส่ิงกอสราง  และหมวดตนไม-ดอกไม (การเกษตร)        
 (1)  หมวดสถานที่ –อาคาร-สิ่งกอสราง    พบ 2 คํา ไดแก  

  บังกลา   กลาปา   
 (2)  หมวดตนไม-ดอกไม (การเกษตร)  พบ 1 คํา  ไดแก  โกรตน      
    
           ค. คํายืมภาษาอังกฤษ   พบเพียง 1 หมวด  คือ 

 หมวดบุคคล  พบ 1 คํา  ไดแก   บอย 
 
         ง. คํายืมภาษาเวียดนาม  พบเพียง  1  หมวด  คือ 
 หมวดบุคคล  พบ 1 คํา  ไดแก    เบาได 
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ตารางที่ 36  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง จําแนกตาม 
       หมวดความหมายและทีม่า 

         
จีน ชวา อังกฤษ เวียดนาม 

ลําดับที ่ หมวดคํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1  หมวดบุคคล   11 27.50 0 0 1 2.50 1 2.50 

2  หมวดสถานที่-อาคาร-สิ่งกอสราง 6 15.00 2 5.00 0 0 0 0 

3  หมวดธุรกิจการคา   5 12.50 0 0 0 0 0 0 

4  หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่อง     1 2.50 0 0 0 0 0 0 

    เรือน-สิ่งของ                 

5  หมวดยานพาหนะ   1 2.50 0 0 0 0 0 0 

6  หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-   2 5.00 0 0 0 0 0 0 

    เครื่องประดับ                

7  หมวดโรค-ยา-การแพทย   3 7.50 0 0 0 0 0 0 

8  หมวดสัตว   0 0 0 0 0 0 0 0 

9  หมวดกีฬา   0 0 0 0 0 0 0 0 
10  หมวดความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณี- 2 5.00 0 0 0 0 0 0 

  วรรณคดี                   

11  หมวดตนไม-ดอกไม (การเกษตร)   2 5.00 1 2.50 0 0 0 0 

12  หมวดอาหาร   2 5.00 0 0 0 0 0 0 

13  หมวดดนตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม  =  40 35 87.50 3 7.50 1 2.50 1 2.50 

 
 จากตารางพบคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวามากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง

เปนคํายืมภาษาจีนพบมากทีสุ่ดในหมวดบคุคล  รองลงมาเปนหมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง 
 สวนคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบคําที่ใชรูป

วรรณยุกตจัตวาในหมวดคํานามนอยกวาหมวดอื่น ๆ  ไดแก 
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 1) หมวดคํานาม  พบ  23  คํา  ดังนี้ 
  1.1)  หมวดบุคคล  พบ  20  คํา  เชน 

   กอง  แกว  โก  จวน  จอ 
   แจว  จุน   ติ๋ว  ปอ  ปอง 
  1.2)  หมวดดอกไม-ตนไม (การเกษตร)  พบ  1  คํา  ไดแก 
   บวย 
  1.3)  หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ  พบ  1  คํา  ไดแก 
   กระปอง 
  1.4)  หมวดสัตว  พบ  1  คํา  ไดแก  จอ 
 2) หมวดคําอ่ืนๆ  พบ  33  คํา  ดังนี ้
  2.1)  หมวดอาการ  พบ  2  คํา  ไดแก 
   ไก  กระจูกระจี ๋
  2.2)  หมวดเสียงคน-สัตว -คําเลียนเสียง-สํานวนพูด-ภาษาสแลง พบ  8  คํา  ไดแก 
   กองแกง  จอมแจม จา  ตุมตั๋ม   
   ออ   อาย  เอง  เอย 
  2.3)  หมวดเบ็ดเตล็ด  พบ  23  คํา  เชน 
   โกรงเกรง โกรน  จอง  จั๋วะ  จี๋ 
   แจ  ประเดี๋ยว, เดี๋ยว  ตื๋ ปรอ  ปร๋ือ 
    
 ผลการวิเคราะหคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาตามความหมายของคําในสมัย

รัตนโกสินทรตอนกลาง  ผูวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีมากที่สุดเปนคํายืมภาษาอังกฤษ  ใน
หมวดบุคคล  เชน  แมตทิวส   กุก  รองลงมาไดแก หมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง  เชน ดาเมเซก  
ออสเตรเลีย  และหมวดธุรกิจการคา เชน  สตอก   แคตตาลอก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอมรา  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2546) ที่ศึกษาเรื่อง “หัวเล้ียวหัวตอของสังคมไทยที่สะทอนในภาษาไทยสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”ที่แสดงใหเห็นวา  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของสังคมไทย ในแงที่วัฒนธรรมไทยพบกับวัฒนธรรมตะวันตก  
ดังนั้นคํายืมที่ใชรูปวรรณยุกตตรีสวนมากเปนคําเรียกส่ิงใหม ๆ ซ่ึงยังไมมีคําไทยเรียก เชนคําวา โก
แดก (kodak)  ปาก (park) และ บูด (boot) เปนตน คํายืมที่ปรากฏบอยเปนคํายืมที่จําเปนตองใชสวน
ใหญ เชน คําเรียกชื่อและตําแหนงของบุคคล เชน คุสตาฟ (Coustaff) แจก (Jack)  กลาก (Clark)  
เปนตน  คํายืมเหลานี้แสดงใหเห็นการรับวัฒนธรรมใหมจากตะวันตกเขามาใชในวัฒนธรรมไทย จงึ
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กลาวไดวาอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมของคํายืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษทําใหคําไทยมีการพัฒนา
จากเดิมที่ไมเคยใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเลย กลายเปนมีคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
หมวดบุคคล และหมวดอื่น ๆ  ไดแก คําเลียนเสียง คําขยาย คําลงทายเปนจํานวนมาก   

 5.2.2.3  หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา ในสมัยปจจุบัน 
           1) หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรี ในสมัยปจจุบัน  
 คํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในเอกสารสมัยปจจุบันเปนคํายืมภาษาอังกฤษมากที่สุด  

รองลงมาเปนคํายืมภาษาจีน  เกาหลี  มาเลย  และฝรั่งเศสในหมวดความหมายตางๆ ตามลําดับ  ดังนี้ 
     ก. คํายืมภาษาอังกฤษ พบ 10 หมวด ไดแก หมวดบุคคล หมวดสถานที่-อาคาร-

ส่ิงกอสราง หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ หมวดอาหาร  หมวดยานพาหนะ  
หมวดเบ็ดเตลด็ หมวดธุรกจิการคา  หมวดดนตรี  หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-เครื่องประดับ  และ
หมวดดอกไม-ตนไม(การเกษตร) 
 หมวดความหมายที่พบมากที่สุด  3 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย มีดงันี้ 
 1)  หมวดบุคคล  พบจํานวน 36 คํา  เชน 
  แจก    ดิ๊กเกน็ส   รูธ  เอลเดอร  สกอต    บอบ 

  ดุก  บรูค  ปอบ  แตงค  บิ๊ก 
 (2)  หมวดสถานที่-อาคาร-สิ่งกอสราง พบจํานวน 28 คํา  เชน 
  กรี๊ก  กลอสเตอร ออกสฟอรด แบงก  สกอตแลนด 

  อีสท  เอเชียติก๊ โอคแลนด ปม  คลาค ฮอลลีวูด 
 (3)  หมวดเครือ่งมอื-เคร่ืองใช-เคร่ืองเรือน-สิ่งของ  พบจาํนวน 7 คํา ไดแก 
  แกส  กาซ  กอก  โนตบุค,โนดบุค 
  ปล๊ัก  พ็อคเก็ตบุค บุคส 

     ข. คํายืมภาษาจีน   พบ 10 หมวด ไดแก  หมวดบุคคล   หมวดสถานที่-อาคาร-
ส่ิงกอสราง   หมวดอาหาร   หมวดความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณ-ีวรรณคดี   หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-
เครื่องเรือน-ส่ิงของ   หมวดธุรกิจการคา   หมวดกฬีา   หมวดยานพาหนะ   หมวดดอกไม-ตนไม 
(การเกษตร)   และหมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-เครื่องประดับ หมวดความหมายที่พบมาก
ที่สุด  3 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย มีดงันี้ 
 (1)  หมวดบุคคล  พบจํานวน 16 คํา  เชน 

  เชียงไกเชก เบหลีหวัน่   ลอหยงจัว๊   อ้ังบวย    ตั่วปุย 
  โจว  ไฉซ่ิงเอี๊ย อวง  จุน   
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 (2)  หมวดอาหาร  พบจํานวน 8 คํา  ไดแก 

  ไฉโป  โจก  เกี๊ยว  บวย  ซีอ๊ิว,ซีอ๊ิวขาว  
  เกี๊ยวซา  (กุง)แชบวย ปอเปยะ ,เปาะเปยะ 

 (3)  หมวดความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณี- วรรณคดี  พบจํานวน 6 คํา  เชน 
  กงเตก  สามกก  บูล้ิม    
  เหลาเอี๊ย  งอไบ   ตี่จูเอี๊ย  

     ค. คํายืมภาษาเกาหลี   พบเพียง 1 หมวด  คือ 
 หมวดบุคคล  พบจํานวน 2 คํา  ไดแก      พูดึ๊กบูล มูตอก 

     ง. คํายืมภาษามาเลย   พบเพียง 1 หมวด  คือ 
 หมวดสถานที ่–อาคาร-สิ่งกอสราง    พบจํานวน 2 คํา  ไดแก 
 บูเกะตา  ปูเกะปาลิส 

     จ. คํายืมภาษาฝรัง่เศส   พบเพียง  1 หมวด  คือ  
 หมวดบุคคล  พบจํานวน 1 คํา  ไดแก      ดุก 
 
ตารางที่ 37  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยปจจุบนั จําแนกตามหมวดความหมาย 

       และที่มา  
         

อังกฤษ จีน เกาหล ี มาเลย ฝร่ังเศส 

ลําดับที ่ หมวดคํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1  หมวดบุคคล   36 22.78 26 16.46 2 1.27 0 0 1 0.63 

2  หมวดสถานที่-อาคาร- 28 17.72 5 3.16 0 0 2 1.27 0 0 

   สิ่งกอสราง                     

3  หมวดธุรกิจการคา   2 1.27 3 1.90 0 0 0 0 0 0 

4  หมวดเครื่องมือ-เครือ่งใช- 7 4.43 3 1.90 0 0 0 0 0 0 

   เครื่องเรือน-สิ่งของ                       

5  หมวดยานพาหนะ   5 3.16 3 1.90 0 0 0 0 0 0 

6  หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-  3 1.90 2 1.27 0 0 0 0 0 0 

   เครื่องประดับ                     
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ตารางที่ 37  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยปจจุบนั จําแนกตามหมวดความหมาย 
       และที่มา (ตอ) 

 

อังกฤษ จีน เกาหล ี มาเลย ฝร่ังเศส 

ลําดับที ่ หมวดคํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

7  หมวดโรค-ยา-การแพทย   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8  หมวดสัตว   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9  หมวดกีฬา   1 0.63 3 1.90 0 0 0 0 0 0 

10  หมวดความเชื่อ-ศาสนา- 0 0 6 3.80 0 0 0 0 0 0 

   ประเพณี-วรรณคดี                       

11  หมวดตนไม-ดอกไม  2 1.27 3 1.90 0 0 0 0 0 0 

   (การเกษตร)                      

12  หมวดอาหาร   5 3.16 8 5.06 0 0 0 0 0 0 

13  หมวดดนตรี 2 1.27 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม  =  518 91 57.59 62 39.24 2 1.27 2 1.27 1 0.63 

 
 จากตารางพบวา  คําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีมากที่สุดในสมัยปจจุบนัเปนคํายืม

ภาษาอังกฤษ  พบมากที่สุดในหมวดบุคคล รองลงมาเปนหมวดสถานที-่อาคาร-ส่ิงกอสราง  
 สวนคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยปจจุบันพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในหมวด

คํานาม  นอยกวาในหมวดคําอ่ืนๆ  ดังตอไปนี้ 
 1)  หมวดคํานาม  พบ  42  คํา  ดังนี้ 
  1.1)  หมวดบุคคล  พบ  31  คํา  เชน 

   กิ๊ก  จักจั่น  จิ๊บ  ตอก  ตอด 
   ตอบ  ปอก   ปก  ปุ  อูด 
  1.2)  หมวดสัตว  พบ  3  คํา  ไดแก 
   ตุกแก  จุบแจง ตั๊กแตน 
  1.3)  หมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง  พบ  3  คํา  ไดแก 
   กระตอบ วังโอะ  หลายฮองปุ 
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  1.4)  หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ  พบ  2  คํา  ไดแก 
   ตุกตา  ปบ 
  1.5)  หมวดอาหาร  พบ  1  คํา  ไดแก 
   น้ําตาลปบ 
  1.6)  หมวดดอกไม-ตนไม (การเกษตร)  พบ  1  คํา  ไดแก 
   กระเจีย๊บ 
  1.7)  หมวดยานพาหนะ  พบ  1  คํา  ไดแก 
   ปาบ 
 2) หมวดคําอ่ืนๆ  พบ  89  คํา  ดังนี ้
  2.1)  หมวดอาการ  พบ  20  คํา  เชน 
   กระดีก๊ระดา กิ๊น  กุกกิก๊  เกี๊ยวกาว จุบ 
   เจาะแจะ  ช้ีโบช้ีเบ  ตื๊อ  ปง  ปวด 
  2.2)  หมวดเสียงคน-สัตว –คําเลียนเสียง-สํานวนพูด-ภาษาสแลง พบ  33  คํา  เชน 
   กอกแกก  ก๊ํา...กรรม กา  คนดี๊คนดี จวบ

   จะ   จาก  ตาย  ตึ๊กตั๊ก           อุยตาย 
  2.3)  หมวดเบ็ดเตล็ด  พบ  36  คํา  เชน 
   กี๊ก   โกะ  จริ๊ง  จุกจิ๊ก  ตั๊ด 
   เตะ   ตุด  ปราด  ปร๊ีด          เมื่อกี๊ 
                

 2)  หมวดความหมายของคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา ในสมัยปจจุบัน   
 คําที่นามใชรูปวรรณยุกตจัตวาในเอกสารสมัยปจจุบันเปนคํายืมภาษาจีนมากที่สุด  
รองลงมาเปนคํายืมภาษาฝรั่งเศส  อังกฤษ  ชวา  และเวียดนามในหมวดความหมายตางๆ ตามลําดับ  
ดังนี้ 
        ก. คํายืมภาษาจีน   พบ 10 หมวดคํา ไดแก   หมวดบุคคล    หมวดอาหาร   
หมวดสถานที-่อาคาร-ส่ิงกอสราง   หมวดความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณ-ีวรรณคดี   หมวดธุรกิจการคา   
หมวดยานพาหนะ   หมวดดอกไม-ตนไม (การเกษตร)   หมวดเสื้อผา-เครื่องแตงกาย-เครื่องประดับ   
หมวดสัตว   และหมวดกฬีา 

 หมวดคําทีพ่บมากที่สุด  3 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอย มีดังนี ้
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 (1)  หมวดบุคคล  พบจํานวน 17  คํา  เชน 
  กง   จิ๋นซี  จู  ตี๋  ตี่จูเอี๊ย 
  เตา   บูซัว  ปา  สวงอู  ออง  

 (2)  หมวดอาหาร  พบจํานวน 8 คํา  ไดแก 
  กวยเตี๋ยว  กิมตึ๋ง  ไขตุน  เจี๋ยน  ตุน 
  ปลาเกา  ปาทองโก เปาฮื้อ      

 (3)  หมวดสถานที่ –อาคาร-สิ่งกอสราง พบจํานวน 3 คํา  ไดแก  
  จะกา   เหมงจาย เกง 

 (4)  หมวดความเชื่อ-ศาสนา-ประเพณี-วรรณคดี  พบจาํนวน 2 คํา  ไดแก  
  ไซอิ๋ว  ฮอเฮียตี ๋

 (5)  หมวดยานพาหนะ   พบจํานวน 1 คํา  ไดแก  
  เรือเกง 

     ข. คํายืมภาษาอังกฤษ   พบเพียง 1 หมวด  คือ 
 หมวดบุคคล  พบจํานวน 1 คํา  ไดแก บอย 

     ค. คํายืมภาษาชวา   พบเพยีง 1 หมวด  คอื 
 หมวดดอกไม-ตนไม (การเกษตร) พบจํานวน 1  คํา  ไดแก    โกรตน 

     ง. คํายืมภาษาเวียดนาม   พบเพียง 1 หมวด  คือ 
 หมวดบุคคล พบจํานวน 1  คํา  ไดแก  เบาได 
     จ. คํายืมภาษาฝรัง่เศส  พบเพียง 1 หมวด คือ 
 หมวดบุคคล  พบจํานวน 2 คํา ไดแก จิ๊กโก  จิ๊กกี ๋
 
ตารางที่ 38  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในสมัยปจจุบัน จาํแนกตามหมวด 

       ความหมายและที่มา 
          

จีน อังกฤษ ชวา เวียดนาม ฝร่ังเศส 

ลําดับที ่ หมวดคํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ จํานวน รอยละ จํานวน 

รอย
ละ 

1  หมวดบุคคล   17 40.48 1 2.38 0 0 1 2.38 2 4.76 

2  หมวดสถานที่-อาคาร- 3 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0 

   สิ่งกอสราง                     
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ตารางที่ 38  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในสมัยปจจุบัน จาํแนกตามหมวด 
       ความหมายและที่มา (ตอ) 

 

จีน อังกฤษ ชวา เวียดนาม ฝร่ังเศส 
ลําดับ
ที่ หมวดคํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3  หมวดธุรกิจการคา   1 2.38 0 0 0 0 1 2.38 0 0 

4  หมวดเครื่องมือ-เครือ่งใช- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   เครื่องเรือน-สิ่งของ                       

5  หมวดยานพาหนะ   1 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
 หมวดเสื้อผา-เครื่องแตง
กาย-  1 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0 

   เครื่องประดับ                     

7  หมวดโรค-ยา-การแพทย   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8  หมวดสัตว   1 2.38 0 0 0 0 0 0 0 0 

9  หมวดกีฬา   2 4.76 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  หมวดความเชื่อ-ศาสนา- 2 4.76 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ประเพณี-วรรณคดี                       

11  หมวดตนไม-ดอกไม  1 2.38 0 0 1 2.38 0 0 0 0 

   (การเกษตร)                      

12  หมวดอาหาร   8 19.05 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  หมวดดนตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม  =  42 37 88.09 1 2.38 1 2.38 1 2.38 2 4.76 

 
 จากตารางพบวา  คํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวามากที่สุดในสมัยปจจบุันเปนเปนคํายืม

ภาษาจนี  พบมากในหมวดบุคคล และหมวดอาหาร  
 สวนคําไทยที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในสมัยปจจุบันพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาใน

หมวดคํานามนอยกวาหมวดคําอ่ืนๆ  ดังตอไปนี้ 
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 1) หมวดคํานาม  พบ  35  คํา  ดังนี้ 
  1.1)  หมวดบุคคล  พบ  31  คํา  เชน 

   แจว  ดุง  ตอย  ติ๋ม  ตึ๋ง  
   ปอ  ปอง  ปว  อุย  อ๋ิว 
  1.2)  หมวดอาหาร  พบ  2  คํา  ไดแก 
   โก  แตน 
  1.3)  หมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง  พบ  1  คํา  ไดแก 
   แมต๋ํา 
  1.4)  หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช-เครื่องเรือน-ส่ิงของ  พบ  1  คํา  ไดแก 
   กระปอง 
 2) หมวดคําอ่ืนๆ  พบ  34  คํา  ดังนี ้
  2.1)  หมวดอาการ  พบ  4  คํา  ไดแก 
   จูจี ๋  เออ  จี๋จา  บุม 
  2.2)  หมวดเสียงคน-สัตว –คําเลียนเสียง-สํานวนพูด-ภาษาสแลง-ภาษาถิ่น  

พบ  12  คํา  เชน 
   ขี้ปะติ๋ว จังได  จา ชาววังรังกะตุย  ตี๋น  
   ไต  ตุม  โธเอย  ออ  โอย  
  2.3)  หมวดเบ็ดเตล็ด  พบ  18  คํา  เชน 
   จองๆ  จอย  จิ๋ว  จี๋  เดี๋ยว 
   ตื๋อ  ตุปดตุเป โบ  ปร๋ือ  อ๋ึม 
  
 เพื่อใหเห็นภาพรวมของอิทธิพลของคํายืมที่มีผลตอการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาใน

ภาษาไทย  ผูวจิัยไดสรางตารางแสดงคํานามในหมวดความหมายตาง ๆ ทั้ง  3  สมัย  เพื่อนําเสนอให
เห็นวา  คําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในคํายืมแตละภาษาพบมากในหมวดความหมายใด  อันจะ
ทําใหทราบวาคํายืมที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจากภาษาผูใหยืมเหลานี้มีอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ดานใดมากทีสุ่ดในภาษาไทย 
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ตารางที่ 39  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตตรีทั้งหมดจําแนกตามหมวดความหมายและที่มา
  

อังกฤษ จีน เกาหล ี มาเลย ฝร่ังเศส ชวา เขมร 
ลําดับ 
ที่ หมวดคํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1  หมวดบุคคล   75 15.63 120 25 2 0.42 0 0 3 0.69 2 0.42 0 0 

2  หมวดสถานที-่อาคาร- 60 12.50 57 11.88 0 0 2 0.42 0 0 0 0 0 0 

   ส่ิงกอสราง                         

3  หมวดธุรกิจการคา   22 4.58 7 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 หมวดเครื่องมือ-เครื่องใช- 24 5.00 7 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  เครื่องเรือน -ส่ิงของ                           

5  หมวดยานพาหนะ   19 3.96 3 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.21 

6 
 หมวดเสื้อผา-เครื่อง 
แตงกาย- เครื่องประดับ  13 2.71 3 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7  หมวดโรค-ยา-การแพทย   6 1.25 1 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8  หมวดสัตว   4 0.83 1 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9  หมวดกีฬา   4 0.83 3 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  หมวดความเชื่อ-ศาสนา- 3 0.63 11 2.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ประเพณ-ีวรรณคดี                           

11  หมวดตนไม-ดอกไม 4 0.83 3 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   (การเกษตร)                          

12  หมวดอาหาร   6 1.25 12 2.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  หมวดดนตร ี 2 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม  =  480 242 50.42 228 47.50 2 0.42 2 0.42 3 0.63 2 0.42 1 0.21 
 

จากตารางขางตนแสดงใหเหน็วาในสมัยรัตนโกสินทรมีคํายืมที่ใชรูปวรรณยุกตตรีจาก
ภาษาจนีมากทีสุ่ดในหมวดบคุคลรอยละ 23.39 และหมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสรางรอยละ 13.07 
ของคํายืมภาษาจีนทั้งหมดตามลําดับ  รองลงมาเปนคํายืมภาษาอังกฤษในหมวดบุคคลและหมวด
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สถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสรางรอยละ 14.90 และ 11.69 ของคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรี
ตามลําดับ 

 
ตารางที ่40  รอยละของคํานามที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาทัง้หมดจาํแนกตามหมวดความหมายและที่มา 
 

จีน อังกฤษ ชวา เวียดนาม ฝร่ังเศส 

ลําดับที ่ หมวดคํา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1  หมวดบุคคล   336 56.09 2 0.33 0 0 2 0.33 2 0.33 

2  หมวดสถานที-่อาคาร- 211 35.23 0 0 2 0.33 0 0 0 0 

   สิ่งกอสราง                     

3  หมวดธุรกิจการคา   6 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  หมวดเครื่องมือ-เคร่ืองใช- 3 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

   เคร่ืองเรือน-สิ่งของ                       

5  หมวดยานพาหนะ   2 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  หมวดเสื้อผา-เคร่ืองแตงกาย-  4 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 

   เคร่ืองประดับ                     

7  หมวดโรค-ยา-การแพทย   3 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8  หมวดสัตว   1 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 

9  หมวดกีฬา   2 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  หมวดความเชื่อ-ศาสนา- 6 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ประเพณี-วรรณคดี                       

11  หมวดตนไม-ดอกไม 4 0.67 0 0 2 0.33 0 0 0 0 

   (การเกษตร)                      

12  หมวดอาหาร   11 1.84 0 0 0 0 0 0 0 0 

13  หมวดดนตร ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม  =  599 589 98.33 2 0.33 4 0.66 2 0.33 2 0.33 
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 จากตารางขางตนแสดงใหเหน็วาสมัยรัตนโกสินทรมีคํายืมที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาจาก
ภาษาจนีมากทีสุ่ด  ในหมวดบุคคลและหมวดสถานที-่อาคาร-ส่ิงกอสราง  คือ  รอยละ  57.12  และ 
34.37  ของคํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยกุตจัตวาตามลําดับ 
 

สรุป 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนซ่ึงเปนชวงแรกของการใช
รูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีการใชรูปวรรณยุกตทั้งสองในคํายืมจากภาษาจีนมากที่สุด   จึงกลาวได
วา  การที่มีผูคิดรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาขึ้นในภาษาไทยเพื่อใชเขียนคําที่ยืมจากภาษาตางประเทศ 
อันไดแก ภาษาจีน แตจะเปนผูใดคิดนั้นไมไดอยูในขอบเขตของงานวิจัยนี้  ตอมารูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาไดพัฒนาไปใชเขียนคําไทย  และคํายืมภาษาตางประเทศอื่นๆ   

 ผูวิจัยพบวาคํายืมภาษาจีนมีอิทธิพลตอภาษาไทยคือ  ทําใหมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวากับคําที่ไมเคยใชมากอน  และอิทธิพลดานวัฒนธรรมดังตอไปนี้ 

 
1. ทําใหมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวากับคําที่ไมเคยใชมากอน 

    การที่ไทยและจีนมีความสัมพันธกันมาชานานทําใหเกิดการสัมผัสภาษา  คือ  มีผูรูสอง
ภาษาในสังคมไทยจึงทําใหมีคํายืมภาษาจีนเปนจํานวนมากในภาษาไทยโดยเฉพาะคํานาม   
เนื่องจากภาษาไทยและภาษาจีนเปนภาษาวรรณยุกต (tone language)  คือ คําแตละคํามีเสียง
วรรณยุกตเปนตัวกําหนดความหมาย  เมื่อเสียงวรรณยุกตในคําเปลี่ยนไป ความหมายของคําจะ
เปล่ียนไปดวย   จากขอจํากัดที่ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกตเพียง 5 หนวยเสียง ซ่ึงเดิมในภาษาไทยมี
รูปวรรณยุกตใชเพียง 2 รูปไดแก ไมเอก (     )  และ ไมโท (     ) และมีรูปเขียนคําที่ใชวรรณยุกต 3 
ลักษณะ คือ คําที่ไมมีรูปวรรณยุกต  คําที่มีรูปวรรณยุกตเอก  และคําที่มีรูปวรรณยุกตโทสามารถ
ออกเสียงวรรณยุกตไดครบ 5 เสียง และพอเพียงสําหรับเขียนคําเพื่อใชส่ือสารในภาษาไทย   แต
จํานวนเสียงวรรณยุกตในภาษาจีน (แตจิ๋ว) มีมากกวาเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย คือ มี  6 หนวย
เสียงวรรณยุกต (ปราณี  กายอรุณสุทธิ์ 2526 : 278 ) เมื่อคนไทยไดยินคําภาษาจีนที่มีเสียงวรรณยุกต
อยูในระดับสูงๆ คลายเสียงตรี หรือจัตวา จึงเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตนั้นใหตรงกับเสียงตรีหรือจัตวา
ในภาษาไทย    และเมื่อมีการแปลวรรณกรรมจีนเปนภาษาไทยทําใหมีการรับคําภาษาจีนเขามาใน
ภาษาไทยมากขึ้น แมวาคําเหลานั้นจะไมมีเสียงวรรณยุกตระดับสูงๆ แตเมื่อรูวาเปนคําภาษาจีนก็
อาจใชแนวเทียบ (analogy) ในการเปลี่ยนเสียงคําเหลานั้นใหเปนเสียงตรี หรือเสียงจัตวา  เชน  เจ  
เปน  เจ,   บู  เปน  บู,    อ้ัว  เปน  อ๊ัว  เปนตน  จากปรากฏการณทางภาษาที่กลาวมาขางตนไดพัฒนา
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ไปใชกับคําไทยที่ไมเคยใชรูปวรรณยุกตมากอน คือ ทําใหมีการเขียนคําไทยโดยใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาในคําที่ไมเคยใชรูปวรรณยุกตดวยเชนกัน  เชน  เจียบ > เจี๊ยบ,   ตุกแก > ตุกแก,  บัดเดียว> 
บัดเดี๋ยว 

 
2. อิทธิพลตอวัฒนธรรมไทย 

     ผลการวิเคราะหหมวดความหมายของคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาทั้ง  
3  สมัย  พบปริมาณคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีมากที่สุดในหมวดบุคคล  เมื่อพิจารณาในแต
ละสมัย พบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนซึ่งเปนชวงแรกที่มีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา พบ
คําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามากที่สุดเปนคํายืมภาษาจีนในหมวดบุคคล  ไดแก  อาชีพ-
ตําแหนง  เชน ไตกง  ปนจู  และจุนจู   และชื่อคน  เชน  อะปนเตก   เตกขอ  กงเสง  ชินเตง  เอียวกง
เฮียงกง  รองลงมาไดแก  หมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง  มีปริมาณเทากันทั้งรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวา  เชน  กกอ้ี (ช่ือวัด)  เกียมกก(ช่ือดาน)  กังตั๋ง(ช่ือเมือง)  ฮั่นกั๋ง(แมน้ํา)  ในสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลาง ผลการวิจัยพบคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีมากที่สุดเปนคํายืมภาษาอังกฤษ  ใน
หมวดบุคคล  เชน  แมตทิวส   กุก  รองลงมาไดแก หมวดสถานที่-อาคาร-ส่ิงกอสราง  เชน ดาเมเซก  
ออสเตรเลีย  และหมวดธุรกิจการคา เชน  สตอก   แคตตาลอก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอมรา  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2546) ที่ศึกษาเรื่อง “หัวเล้ียวหัวตอของสังคมไทยที่สะทอนในภาษาไทยสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” ที่แสดงใหเห็นวา  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอของสังคมไทย ในแงที่วัฒนธรรมไทยพบกับวัฒนธรรมตะวันตก คํา
ยืมที่ใชรูปวรรณยุกตตรีสวนมากเปนคําเรียกสิ่งใหม ๆ ซ่ึงยังไมมีคําไทยเรียก เชนคําวา โกแดก 
(kodak)  ปาก (park) และ บูด (boot) เปนตน คํายืมที่ปรากฏบอยเปนคํายืมที่จําเปนตองใชสวนใหญ 
เชน ช่ือเฉพาะ เชน คุสตาฟ (Gustav ชื่อกษัตริยสวีเดน) แจก (Jack) และ กลาก (Clark) เปนตน คํา
ยืมเหลานี้แสดงใหเห็นการรับวัฒนธรรมใหมจากตะวันตกเขามาใชในวัฒนธรรมไทย ในงานวิจัยนี้
พบวาอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมของคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาทําใหคําไทยที่
เปนชื่อคนมีการพัฒนาจากเดิมที่ไมเคยใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเลย  เชน  นิด  นอย  พลอย  เพิ่ม  
ชอย   กลายเปนมีคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในหมวดบุคคล ดังปรากฏในวัฒนธรรมการตั้ง
ช่ือของคนไทย  คือ  ในชื่อเลนของคนไทยเปนจํานวนมากที่ใชไมตรีและจัตวา เชน  ออด  แอด  อ๊ิด  
ตอย  ตอม  แอว  ปอ  เปนตนนอกจากนี้พบวามีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในหมวดหมวดอื่น ๆ   ไดแก คํา
เลียนเสียง และ คําลงทายเปนจํานวนมาก  
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บทท่ี 6 
โครงสรางพยางคท่ีมีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 

 
 ผูวิจัยไดวเิคราะหโครงสรางพยางคตามวตัถุประสงคของการวิจยั ขอ  2  คือ ศึกษา
ลักษณะโครงสรางพยางคที่สัมพันธกับการปรากฏรูปวรรณยุกตตรี (    ) และจัตวา (    ) โดยนําคําที่
มีรูปวรรณยกุตตรีและจัตวามาวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางพยัญชนะตน  ลักษณะพยางคเปน  
พยางคตาย  และความสั้น-ยาวของสระ  ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีผลตอการใชรูปและเสียงวรรณยกุตตรี
และจัตวา  ผูวจิัยแบงประเดน็การนําเสนอผลเปน  2  หัวขอ ดังนี ้

 6.1 ลักษณะโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
 6.2 การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
 

6.1 ลักษณะโครงสรางพยางคท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย   
 หลักฐานจากตวัเขียนภาษาไทยสมัยพอขุนรามคําแหง  และจากคําสําหรับทดสอบเสียง
วรรณยกุตในภาษาไท ( A Checklist for Determining Tone in Tai Dialects) ของ เกดนี่ 
(Gedney1972 : 423 -  437)  เห็นไดวาในพยางคเปนมีรูปเขียนเพยีง  3  ลักษณะ  ไดแก  คําที่ไมมีรูป
วรรณยกุต  คาํที่มีรูปวรรณยุกตเอก  และคําที่มีรูปวรรณยกุตโท  คําเหลานี้ลวนมพียัญชนะตนเปน
อักษรสูง  อักษรกลาง  และอักษรต่ํา  ที่เรียกวา  อักษรสามหมู  ในแตละหมูผันไดหมูละ  3  เสียง
และในพยางคตายไมมีรูปวรรณยุกตกํากับนี้เพียงพอสําหรับเขียนอักษรไทย   ดังนี้  
 
ตารางที่ 41  รูปและเสียงวรรณยุกตที่ผันดวยไมเอกและไมโทในพยางคเปน 

 
เสียงวรรณยุกต ชนิด

ตัวอักษร สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
จํานวนเสียง
ที่ผันได 

หมายเหต ุ

อักษรกลาง ปา ปา ปา - - 3  เสียง ไมครบ 5 เสียง 
อักษรสูง - ขา ขา - ขา 3  เสียง 
อักษรต่ํา คา - คา คา - 3  เสียง 

ผันรวมกัน 
ไดครบ 5 เสียง 
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 ตารางที่  41  แสดงใหเห็นวา  อักษรสูงและอักษรต่ําพยางคเปนผันรวมกัน  ไม
จําเปนตองใชไมตรีและไมจตัวาก็สามารถผันไดครบ  5  เสียง  สวนอักษรกลางผันได  3  เสียง  เมื่อ
เทียบกับภาษาไทยปจจุบัน 
 
ตารางที่ 42  รูปวรรณยกุตในพยางคตาย 

 
เสียงวรรณยุกต ชนิดตัวอักษร 

สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
จํานวนเสียง
ท่ีผันได 

หมายเหตุ 

อักษรกลาง - กบ - - - 1  เสียง 
อักษรสูง - ขัด - - - 1  เสียง 

สระส้ัน - - - นก - 1  เสียง อักษร
ต่ํา 

 
สระยาว - - ลูก เชิ้ต - 1  เสียง 

พยางคตาย
ไมมีรูป
วรรณยกุต 

 
 ตารางที่ 42  แสดงใหเห็นวา  พยางคตายทีม่ีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง  อักษรกลาง  
และอักษรต่ําเปนคําที่ไมมีรูปวรรณยกุตกาํกับ 
 
 การที่ภาษาไทยมีรูปวรรณยกุตเพียง  2  รูป  คือ  รูปวรรณยกุตเอก  และรูปวรรณยุกตโท
เทานั้น  แตสามารถเขียนคําในภาษาไทยไดครบทั้ง  5  เสียงวรรณยุกต  ดังหลักฐานจากภาษาสมยั
สุโขทัยมีรูปวรรณยุกตใชเพยีง  2  รูปเทานัน้  ไมพบความจําเปนตองใชไมตรีและไมจัตวาเลย  
เพราะคําที่ใชไมตรีและไมจัตวาทั้งหมดที่พบในปจจบุัน  ไมใชคําพื้นฐานหรือคําหลักในภาษาไทย  
นอกจากนี้ ปราณี กุลละวณิชย (2527 : 63 – 64) ไดตั้งขอสังเกตเกีย่วกับการปรากฏรูปวรรณยกุตใน
พยางคตาย วา 
 

หลักฐานตัวเขียนที่เกาท่ีสุดคือ ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงนั้น ...ขอท่ีนาสังเกต
เกี่ยวกับเสียงวรรณยุกตในพยางคคําตายก็คือเมื่อเทียบกับหลักฐานทางตัวเขียนแลว 
พยางคคําตายไมวาจะเปนสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวจะไมปรากฏรูปวรรณยุกตเลย  
เชน -[[ (ขับ) Fvd (โอก) 
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 แตจากการศึกษาแบบเรียนหลักภาษาไทย  ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2518:14) ได
กลาวถึงการใชรูปวรรณยุกตในพยางคตายไววา “คร้ังบุราณผันดวยไมวรรณยุกตไดแตพยางคเปน
เทานั้น  พยางคตายผันไมได  เวนแตพยางคตายอักษรกลาง ผันดวยไมตรีได   เชน  แปะ โตะ จุบ 
ฯลฯ มาบัดนี้มีวิธีผันไดเหมือนกัน”  และจากการที่ผูวิจัยไดทําวิจัยนํารองเร่ือง “การใชรูปวรรณยุกต
ในคําทับศัพทภาษาอังกฤษสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว” (วิภาวรรณ  อยูเย็น  
2549:192-208)  พบวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีการใชรูปวรรณยุกตตรีใน
พยางคตายที่เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ เชน  วอก  (walk)   แยส (jazz)  และ ลาฟ (laugh)  เปนตน 

  การที่พบวามีการใชรูปวรรณยุกตในพยางคตายและพบรูปวรรณยุกตตรีดังกลาว  ทําให
ผูวิจัยสนใจศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางพยางคในภาษาไทยวามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางพยางคในลักษณะใด โดยนําขอมูลจากเอกสารชุดที่ 2  มาวิเคราะหเฉพาะโครงสราง
พยางคที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาและเพื่อพิสูจนสมมุติฐานที่วา  รูปวรรณยุกตตรี (    ) และ
จัตวา(    ) มีใชในโครงสรางพยางคภาษาไทยและปรากฏมากในโครงสรางพยางคตาย    ผลการ
วิเคราะหมีดังตอไปนี้ 

6.1.1  ลักษณะโครงสรางพยางคท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทย   
 ผลการวิเคราะหโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทยตั้งแตสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนจนถึงสมัยปจจุบัน  พบวารูปวรรณยุกตตรีเกิดไดในโครงสรางพยางคเปน  8  
แบบ และเกิดในโครงสรางพยางคตาย  9  แบบ ดังนี้ 
 6.1.1.1  การใชรูปวรรณยุกตตรีในโครงสรางพยางคเปน  
  พบลักษณะโครงสรางพยางคเปนที่ใชรูปวรรณยุกตตรี จํานวน 8 แบบ ไดแก 

   1)   อักษรสูง  พยางคเปน สระส้ัน *14 
       2)   อักษรกลาง  พยางคเปน  สระส้ัน     
      3)   อักษรกลาง  พยางคเปน  สระยาว   
      4)   อักษรต่ํา  พยางคเปน สระส้ัน *    
      5)   อักษรต่ํา  พยางคเปน  สระยาว *    
      6)   อักษรควบ  พยางคเปน สระส้ัน   
       7)   อักษรควบ พยางคเปน สระยาว 
  8)   อักษรนํา  พยางคเปน  สระส้ัน*  
    

                                                 
 14 เครื่องหมาย * ทายโครงสราง หมายถึง โครงสรางพยางคที่เปนไปไมไดตามอักขรวิธีไทย 
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  6.1.1.2  รูปวรรณยุกตตรีในโครงสรางพยางคตาย   
  พบลักษณะโครงสรางพยางคตายที่ใชรูปวรรณยุกตตรี จํานวน 9 แบบ ไดแก  

 1)   อักษรสูง  พยางคตาย สระส้ัน *    
  2)   อักษรสูง  พยางคตาย สระยาว *    
  3)   อักษรกลาง  พยางคตาย สระส้ัน   
  4)   อักษรกลาง  พยางคตาย  สระยาว   
  5)   อักษรต่ํา  พยางคตาย  สระส้ัน *    
  6)   อักษรต่ํา  พยางคตาย  สระยาว *    
  7)   อักษรควบ พยางคตาย สระส้ัน   
  8)   อักษรควบ พยางคตาย  สระยาว    
  9)   อักษรนํา พยางคตาย  สระส้ัน *    
 พบโครงสรางพยางคที่ใช รูปวรรณยุกตตรีที่ เปนไปไดตามอักขรวิธีไทยไทย  2 
โครงสราง ไดแก 

 1)    อักษรกลาง  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน +        เชน    กุย  โตะ  บู  ตูก 
 2)    อักษรควบ  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน +          เชน    กร๊ิง  ปล๊ัก  กรุกกรู  เบรก 
      และพบโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตตรีที่เปนไปไมไดตามอักขรวิธีไทย 4 

โครงสราง ไดแก 
 1)    อักษรสูง  +  พยางคเปน  +  สระส้ัน +        เชน    *เขน    *กุลิเขน 
 2)    อักษรสูง  +  พยางคตาย  ±  สระส้ัน +        เชน    *เขด     *เส๊ิฟ 
 3)    อักษรต่ํา  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน +        เชน    *เรว   *วี๊ดวาย   *คะ   *วูด 
 4)    อักษรนํา  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน +        เชน    *เอยน   *เหนดเหนื่อย 

   
       เพื่อใหเหน็ภาพรวมของการเกิดรูปวรรณยุกตตรีในโครงสรางพยางคเปนและพยางค

ตายในภาษาไทย ผูวิจัยไดแสดงใหเหน็การปรากฏรูปวรรณยกุตตรีในโครงสรางพยางคลักษณะ  
ตาง ๆ พรอมตัวอยางประกอบ  ดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 43  โครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในภาษาไทย 
 

       รูปวรรณยุกตตรี 
ลักษณะโครงสรางพยางค พยางคเปน  พยางคตาย  

สระสั้น *กุลิเขน, *เขน *เขด, *นพศก 
  

อักษรสูง  
  
  สระยาว  - *วิลัศเศศ, *เสิ๊ฟ 

สระสั้น 
  

เกาต, ไดรฟ 
กุย, เตนต, *เอน, ตง, จุย 

 

แปะ, จะ, โตะ, เอะ 
กุก, ดุก, กก, *เบด, *เจด, 

กุกกิ๊ก 
  

อักษรกลาง  
  
  

สระยาว 
  

บู, ก, จุนจู, กา, ออ, ขงจู 
อาย, โอย, เอย, *เจล 

แจค, ตูก, อวก, อูดอาด, ปรูฟ 
 

สระสั้น 
  

*โปไลต 
*เรว, *เลน, *ทิ๊ง, *คุณ 

 

*เคาะ, *คะ, *ฮะ, *ยะ,  
*เคอะคะ, *ขะแยะ, *นะ, 

*ดยุป, *รอก, *เชด 
*เลก, *เมด, *เยบ   

อักษรตํ่า  
  
  

สระยาว 
  

*เคอ, *เงอ, *เซอ, 
*โวย, *ว๊ีดวาย 

*โคเคต, *งอกแงก,  
*ว๊ีดวาย, *ดาเมแชก, 

*แชก, *วูด 
 

สระสั้น 
 

 

กริ๊ง, ปลุง, ดริ๊ง,  
ปริ๊น, จริ๊ง,  

 

เปรี๊ยะ 
กลอก, ปลั๊ก, 

*ฟรอกโกต, แบลก 
  

อักษรควบ  
  
  

สระยาว 
  

กลั๊ว, กรุกกรู 
 

กลอสเตอร, 
เบรก, กลาก 

สระสั้น 
  

*เอยน 
 

*เหนดเหนื่อย 
 

  
อักษรนํา  

  
  

สระยาว 
  

- 
 

- 
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 ตารางที่  43  แสดงใหเห็นถึงลักษณะโครงสรางพยางคที่สัมพันธกับการใชรูป
วรรณยุกตตรีในภาษาไทยวา  รูปวรรณยุกตตรีจะปรากฏในโครงสรางพยางคตายมากกวาใน
โครงสรางพยางคเปน  คือ  รูปวรรณยุกตตรีปรากฏในโครงสรางพยางคเปนได  8 แบบ  และรูป
วรรณยุกตตรีปรากฏในโครงสรางพยางคตายได 9 แบบ  และพบวารูปวรรณยุกตตรีจะไมเกิดใน
โครงสรางพยางคเปน สระยาวที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงเลย  เนื่องจากในภาษาไทย  อักษรสูง
สามารถผันวรรณยุกตได  3  รูป  คือ  คําที่ไมมีรูปวรรณยุกต  เชน  ขา  คําที่มีรูปวรรณยุกตเอก  เชน  
ขา  และคําที่มีรูปวรรณยุกตโท  เชน  ขา  เทานั้น ซ่ึงลักษณะเชนนี้เปนอักขรวิธีไทยที่มีกําหนดไวใน
แบบเรียนภาษาไทยตั้งแตแบบเรียนเลมแรก คือ จินดามณี และใชตอมาจนถึงปจจุบัน15  

6.1.2  ลักษณะโครงสรางพยางคท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทย   
 ผลการวิเคราะหโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทย พบวารูป

วรรณยุกตจัตวาเกิดไดในโครงสรางพยางคเปน 4 แบบ และเกิดในโครงสรางพยางคตาย 3 แบบ 
ดังนี้ 
 6.1.2.1  รูปวรรณยุกตจัตวาในโครงสรางพยางคเปน   
  พบลักษณะโครงสรางพยางคเปนที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา จํานวน  
4  แบบ  ไดแก  
  1)   อักษรกลาง  พยางคเปน  สระส้ัน   
  2)   อักษรกลาง  พยางคเปน  สระยาว   
  3)   อักษรต่ํา  พยางคเปน  สระยาว*   
  4)   อักษรควบ พยางคเปน สระยาว         
 6.1.2.2  รูปวรรณยุกตจัตวาในโครงสรางพยางคตาย   
  พบลักษณะโครงสรางพยางคตายที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวา จํานวน  
3  แบบ  ไดแก  
  1)   อักษรกลาง  พยางคตาย สระส้ัน  
  2)   อักษรกลาง  พยางคตาย สระยาว   
  3)   อักษรควบ  พยางคตาย  สระส้ัน   
 พบโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาที่เปนไปไดในอักขรวิธีไทย 3 โครงสราง 
ไดแก 
 1)  อักษรกลาง  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน  +         เชน    กุย    ดูดุ     โก    เปบ 

                                                 
 15 ดูรายละเอียดแบบเรียนในบทที่ 7 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

184

 2)  อักษรควบ  +   พยางคเปน  -   สระสั้น +           เชน    ปล๋ิปลาม    โกรน 
 3)  อักษรควบ  +   พยางคตาย  +   สระส้ัน +           เชน    ปล๋ิปลาม     
  พบโครงสรางพยางคที่ใช รูปวรรณยุกตจัตวาที่ เปนไปไมไดในอักขรวิธีไทย  1 

โครงสราง ไดแก 
 อักษรต่ํา  +  พยางคเปน  +  สระยาว  +         เชน    *แยว     *เฟอง 

 เพื่อใหเห็นภาพรวมของการเกิดรูปวรรณยกุตจัตวาในโครงสรางพยางคเปนและพยางค
ตายในภาษาไทย ผูวิจยัไดแสดงใหเห็นการปรากฏรูปวรรณยุกตจัตวาในโครงสรางพยางคลักษณะ
ตาง ๆ  พรอมตัวอยางประกอบ  ดังตารางตอไปนี ้

 
ตารางที่ 44  โครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาในภาษาไทย 
 

ลักษณะโครงสรางพยางค รูปวรรณยุกตจัตวา 
 พยางคเปน  พยางคตาย  

สระสั้น  -   -    อักษรสูง 
  

  สระยาว  -    -  
สระสั้น 

  
เหลาไต, กระเปา, 

กุย, กง, จิ๋ว 
ดูดุ, จะ, กะจิ๋หริด, อุบะ 

กะจิ๋ดกะจอย, กั๋ก 
  

อักษรกลาง 
  

  
สระยาว 

  

ปอ, ออ, ตังเกี๋ย, ดูดู,      
กา,โก 

เดี๋ยว, เอย, กอง, บอย 

 
ปาก, จี๋ด, เปบ, แปบ 

สระสั้น  - 
  
 - 

  
อักษรตํ่า 

  
  สระยาว  *แยว, *เฟอง - 

  
สระสั้น  -   ปลิป๋ลาม 

 อักษรควบ 
  

สระยาว 
  

ปรื๋, ปรู, แปรแปรน 
โกรน, กราม, โกลน, กลั๋ว 

- 
  

สระสั้น   -   -  
  

อักษรนํา 
  

  สระยาว   -   -  
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 จากตารางที ่ 44 แสดงใหเหน็ถึงลักษณะโครงสรางพยางคที่สัมพันธกับการใชรูปวรรณยกุต
จัตวาในภาษาไทยวา รูปวรรณยุกตจัตวาจะปรากฏในโครงสรางพยางคเปนมากกวาในโครงสราง
พยางคตาย และพบวารูปวรรณยุกตจัตวาเกิดในโครงสรางที่เปนไปไมไดในอกัขรวธีิไทย ไดแก  
โครงสรางที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําพยางคเปน สระเสียงยาว (อักษรต่ํา + พยางคเปน + สระยาว 
+   ) เนื่องจากมีการกําหนดไวในแบบเรยีนวา อักษรต่าํ เมื่อตองการใหออกเปนเสยีงตรีใหใชอักษร
สูงชวยในการผัน หรือใช ห นํา  

 สรุปไดวา  ผลการวิเคราะหโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทย
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  คือ  รูปวรรณยุกตตรีจะเกิดไดในโครงสรางพยางคตายมากกวา
โครงสรางพยางคเปน  และผลการวิเคราะหโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทย  
พบวาไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  คือพบรูปวรรณยุกตจัตวาเกิดไดในโครงสรางพยางคเปน
มากกวาในโครงสรางพยางคตาย 

 
6.2  การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางพยางคท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  
 ผลการวิเคราะหโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย พบวามี
การใชรูปวรรณยกุตตรีในโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนทั้งอักษรสูง  อักษรกลางและอักษร
ต่ํา (ดูขอ6.1) แตปจจุบันพบวามีการใชรูปวรรณยกุตตรีเฉพาะในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษร
กลางเทานั้น  ดังนั้นเพื่อใหเห็นการเปลีย่นแปลงของการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในภาษาไทย  
ผูวิจัยจึงไดเปรยีบเทียบการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแตละสมัยโดยใชตารางทดสอบ
วรรณยกุตของเกดนี่ (ดูในบทที่ 2) เปนเกณฑในการวิเคราะหเพื่อพจิารณาวาในแตละสมัยมีการใช
รูปวรรณยกุตตรีและจัตวาสัมพันธกับพยญัชนะตนที่เปนอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา  พยางค
เปนและพยางคตาย  รวมถึงลักษณะสระสั้นและสระยาวในลักษณะใด 

 ผูวิจัยนําคําจากตารางทดสอบวรรณยุกตของเกดนี่ (1972 : 483) และเพิ่มคําที่เปนไปได
ในอักขรวิธีไทยจากตารางผันวรรณยุกต ในหนังสืออุเทศภาษาไทย (กรมวิชาการ 2545 : 82) มาใส
ในตาราง  เพื่อแสดงใหเห็นการใชรูปวรรณยุกตที่สัมพันธกับพยัญชนะตนที่เปนอักษรสูง  อักษร
กลาง  อักษรต่ํา  อักษรควบ และอักษรนํา  พยางคเปน-พยางคตาย  และสระสั้น-ยาวในภาษาไทย  
กอนมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 45  แสดงความสัมพันธของรูปวรรณยุกตกับลักษณะพยางคในภาษาไทยกอนมีการใชรูป 
      วรรณยกุตตรีและจัตวา 

 
รูป 

พยางค 
ไมมีรูป รูปเอก รูปโท รูปตรี รูปจัตวา 

สระสั้น ขํา, ขุน, หัน ไข ไข Ø Ø พยางคเปน 
สระยาว หู, ขา, หัว ผา, เขา ขาว, เสื้อ, 

ขา, หา 
Ø Ø 

สระสั้น สุก, ผัก Ø Ø Ø Ø 

อักษรสูง 
 

พยางคตาย 

สระยาว ขาด, หาบ Ø Ø Ø Ø 
สระสั้น กิน, บิน ไก ตม  Ø Ø พยางคเปน 

สระยาว ป, ตา, 
แดง, ดาว 

บา, บาว, 
ดา, 

แก, ปา 

บา, บาน, 
ปา, อา 

Ø Ø 

สระสั้น กบ, ตับ, เจ็บ, 
เบ็ด, ดิบ, อก 

Ø Ø Ø Ø 

อักษรกลาง 
 

พยางคตาย 

สระยาว อาบ, แดด, ตอก, 
ปอด, ปก, ดอก 

Ø Ø Ø Ø 

สระสั้น วัน, มึน ไร น้ํา,ไม Ø Ø พยางคเปน 
สระยาว มือ, นา พ่ี, พอ นอง, มา Ø Ø 
สระสั้น นก, มัด, ลัก Ø Ø Ø Ø 

อักษรต่ํา 
 

 
พยางคตาย 

สระยาว 
มีด, ลูก, 

เลือด, นอก 
Ø Ø Ø 

 
Ø 

สระสั้น ขวัญ คว่ัน ครั้น Ø Ø พยางคเปน 
สระยาว ควาย กวา กลา Ø Ø 
สระสั้น กวัก Ø Ø Ø Ø 

อักษรควบ 
 

พยางคตาย 
สระยาว กวาด Ø Ø Ø Ø 

สระสั้น หมัด Ø Ø Ø Ø อักษรนํา 
 

พยางคตาย 
 สระยาว เหงือก Ø Ø Ø Ø 

 
ที่มา: ดัดแปลงจากตารางทดสอบวรรณยุกตของเกดนี่ (1972: 483) 
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 ตารางที่ 45 แสดงใหเห็นถึงการใชรูปวรรณยกุตในภาษาไทยกอนมีการใชรูปวรรณยกุต
ตรีและจัตวาพบวาในพยางคเปนมีการปรากฏรูปวรรณยุกตได  3  แบบ  คือ  พยางคที่ไมมีรูป
วรรณยกุต  พยางคที่มีรูปวรรณยุกตเอก (      )  และพยางคที่มีรูปวรรณยุกตโท  (      )  แตในขณะที่
พยางคตายนั้นจะไมปรากฏรปูวรรณยกุต  เชน  กบ  ปอด  มีด  นอกจากนี้ตารางที่  47  ยังแสดงให
เห็นถึงเงื่อนไขของการเกิดรปูวรรณยกุตในภาษาไทยดังนี้ 

 พยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรสูงพยางคเปนสระสั้นมีการใชรูปวรรณยุกต  3  รูป คือ 
พยางคที่ไมมีรูปวรรณยกุต  ในคําวา  หนั  ขุน  พยางคที่ใชรูปวรรณยกุตเอกในคาํวา “ไข” และ
พยางคที่มีรูปวรรณยุกตโทในคําวา “ไข”  สวนสระยาวมีการใชรูปวรรณยุกต  3 รูป คือ ไมมีรูป
วรรณยกุตในคําวา  หู,  ขา,  หัว  พยางคที่มีรูปวรรณยกุตเอกไดแก ผา  เขา และพยางคที่มีรูป
วรรณยกุตโทไดแก  ขาว  เส้ือ  ขา  หา     

 ในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางพยางคเปนสระสั้นมีการใชรูปวรรณยกุต 3  รูป คือ 
พยางคที่ไมมีรูปวรรณยกุต ไดแก  กิน  บนิ  พยางคที่มรูีปวรรณยกุตเอก ไดแก  ไก  พยางคที่มีรูป
วรรณยกุตโทไดแก  ตม  สวนสระยาวมกีารใชรูปวรรณยุกต  3  รูป คือ พยางคที่ไมมีรูปวรรณยกุต  
ไดแก ป  ตา  แดง  ดาว  มพียางคที่มีรูปวรรณยุกตเอก  ไดแก   บา  บาว  ดา  แก  ปา  และพยางคทีม่ี
รูปวรรณยกุตโท  ไดแก  บา  บาน  ปา  อา   
 พยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรต่ําพยางคเปนสระสั้นมีการใชรูปวรรณยุกต  3  รูป คือ 
พยางคที่ไมมีรูปวรรณยกุต ไดแก  วัน  มึน  พยางคที่มีรูปวรรณยกุตเอก  ไดแก  ไร  พยางคที่มีรูป
วรรณยกุตโท  ไดแก  น้ํา  ไม  สวนสระยาวมกีารใชรูปวรรณยกุต  3  รูป คือ  พยางคที่ไมมีรูป
วรรณยกุต  ไดแก  มือ  นา  พยางคที่มีรูปวรรณยุกตเอก  ไดแก   พี่  พอ  และพยางคที่มีรูปวรรณยกุต
โท  ไดแก  นอง  มา    
 พยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรควบพยางคเปนสระสั้นมีการใชรูปวรรณยุกต  3  รูป 
คือ พยางคที่ไมมีรูปวรรณยกุต ไดแก  ขวญั  พยางคที่มรูีปวรรณยกุตเอก  ไดแก  ควัน่  พยางคที่มีรูป
วรรณยกุตโท  ไดแก  คร้ัน  สวนสระยาวมกีารใชรูปวรรณยกุต  3  รูป คือ  พยางคที่ไมมรูีป
วรรณยกุต  ไดแก  ควาย  พยางคที่มีรูปวรรณยุกตเอก  ไดแก   กวา  และพยางคที่มีรูปวรรณยกุตโท  
ไดแก  กลา 
 สวนในพยางคตาย  พยางคทีม่ีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง  กลาง  และต่าํทุกคํา  ไมมีรูป
วรรณยกุตกํากบั  เชน  สุก  ขาด  กบ  อาบ  นก  มีด  หมัด  และเหงือก  เปนตน 
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 ผูวิจัยไดวเิคราะหการเปลีย่นแปลงโครงสรางพยางคที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา 
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  รัตนโกสินทรตอนกลาง  และสมัยปจจุบัน  โดยเปรียบเทยีบกับ
ตารางการใชรูปวรรณยกุตซ่ึงดัดแปลงมาจากกลองทดสอบวรรณยกุต ของ เกดนี่ย (ดตูารางที่46) พบวา
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพยางคในภาษาไทย  ดังตอไปนี ้

6.2.1  พยางคท่ีมีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง   
 ผูวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงในแตละ
สมัยโดยเปรียบเทียบกับตารางการใชรูปวรรณยุกตในภาษาไทยกอนมีการใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวา  ดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 46  การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงที่ใชรูปวรรณยกุต

ตรีและจัตวาในแตละสมัย 
 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน รูปวรรณยุกต 
ลักษณะพยางค รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา 

สระส้ัน Ø Ø *เขน, 
*กุลิเขน 

Ø Ø Ø พยางคเปน 

สระยาว Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

สระส้ัน Ø Ø *เขด, 
*นพศก 

Ø Ø Ø 

อักษรสูง 
 

พยางคตาย 

สระยาว Ø Ø *เสิ๊ฟ Ø Ø Ø 
 
 เมื่อพิจารณาตารางกอนมีการใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวาพบวา  อักษรสูงพยางคเปน
และพยางคตายในภาษาไทย  จะไมมีคําที่เขียนดวยรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเลย  เพราะตามหลกั
อักขรวิธีไทย  อักษรสูงพยางคเปน เขียนได 3 รูป คือ ไมมีรูปวรรณยกุต มีรูปวรรณยกุตเอก และรูป
วรรณยกุตโท เชน ขุน ไข ไข และพยางคตาย เขียนไดเพียงรูปเดยีวคือ ไมมีรูปวรรณยกุตกํากับ  เชน  
สุก  ขัด  ขาด 
 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบวาไมมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในพยางคเปน
และพยางคตายที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงเลย และเมื่อเปรียบเทียบกับตารางกอนการใชรูป
วรรณยกุตตรีและจัตวา  พบวาในสมยัรัตนโกสินทรตอนตนไมมกีารใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา
ในพยางคที่มพียัญชนะตนเปนอักษรสูงซ่ึงสอดคลองกับอักขรวิธีไทย 
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 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบวาเริ่มมีการใชรูปวรรณยุกตตรีทั้งในคําไทยและคาํ
ยืมภาษาอังกฤษ  ในคําไทยพบรูปวรรณยกุตตรีในพยางคเปนและพยางคตาย  สระส้ัน  เชน  *เขน 
และ *เขด  ตามลําดับ  ในคํายืมภาษาอังกฤษพบรูปวรรณยุกตตรีในพยางคตายสระยาว  เชน *เสิ๊ฟ
การพบรูปวรรณยกุตตรีในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอกัษรสูงในสมยัรัตนโกสินทรตอนกลางนี้ 
เนื่องจากมกีารกําหนดหลักการเขียนไวในแบบเรียนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ทําใหมีการใชรูป
วรรณยกุตตรีในอักษรสูงได  ซ่ึงในปจจบุันเปนการเขยีนที่ไมถูกตองตามอักขรวิธีไทย  เนื่องจาก
อักษรสูงพยางคเปนผันไดเพยีง  3  รูป  คือ  ไมมีรูปวรรณยกุต  รูปวรรณยุกตเอก  และรูปวรรณยกุต
โท สวนอักษรสูงพยางคตายเขียนได  1  รูป  เทานั้น  คือ  คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตกํากับ 

 สมัยปจจุบันไมพบวามีการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในพยางคที่มพียัญชนะตนเปน
อักษรสูงทั้งพยางคเปนและพยางคตายเลยซึ่งแสดงใหเหน็วาในสมัยปจจุบันการเขยีนเปนไปอยางมี
ระบบ  ไมมกีารเขียนอยางไมถูกตองตามอักขรวิธีไทยอกีตอไป  ทั้งนี้เปนเพราะไดมีแบบเรียนใน
ภาษาไทยที่กําหนดระเบียบการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในพยางคทีม่ีพยัญชนะตนเปนอักษรสูง
อยางถูกวิธี (ดรูายละเอียดในบทที่ 7) 

6.2.2  พยางคท่ีมีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง   
 ผูวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง  ในแตละ
สมัยโดยเปรียบเทียบกับตารางการใชรูปวรรณยุกตในภาษาไทยกอนมกีารใชรูปวรรณยกุตตรีและ
จัตวา  ดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 47  การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางที่ใชรูป

วรรณยกุตตรีและจัตวาในแตละสมัย 
 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน รูปวรรณยุกต 
ลักษณะพยางค รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา 

สระส้ัน *เอน กุย เตง อั๋น กุย จิ๋ว พยางคเปน 
สระยาว จุนจู เดี๋ยว โอย จอม ตื๊อ เอย 

สระส้ัน ตั๋งโตะ Ø *เกบ จะ จะ จะ 

อักษรกลาง 
 

พยางคตาย 

สระยาว Ø Ø แจด จี๋ด กาก Ø 
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับตารางกอนการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  พบวาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนเริ่มมกีารใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษร
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กลางพยางคเปน  ทั้งในคําไทยและคํายืมภาษาจีน เชน  *เอน  เตงกวน  เดี๋ยว  กุย  สวนในพยางคตาย  
พบเฉพาะการใชรูปวรรณยุกตตรีในคํายืมภาษาจีนเทานั้น  ในพยางคตายสระสั้น  เชน  ตั๋งโตะ 

 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางมีการใชรูปวรรณยุกตตรีทั้งในคําไทยและคํายืม
ภาษาจนี และพบวามีการใชรูปตรีและจัตวาทั้งพยางคเปนและพยางคตาย  รวมทั้งสระสั้นและสระ
ยาว  เชน  เตง  จุยเซียน โตะ  กก  เอะ  *เจด  *เบด  *เจบ  กั๋ง  อ๋ัน   *เกบ  *เดก  แปะ  กุก  อะเดะ  
เจก  จอม  จะ  เอะ  และพบวาการใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเปนไปอยางไม
ถูกตองตามอักขรวิธีไทยสมัยปจจุบัน  ทั้งนี้เพราะในแบบเรียนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (ดูบทที ่
7) พบวามกีารสอนการใชรูปวรรณยกุตตรีในอักษรกลางพยางคตายเพื่อใหออกเปนเสียงสั้นไววา 
“ไมตรีนี้บังคับใหสําเนยีงคาํที่อยูเบื้องบนนั้นเปนสําคัญ  แถลงใหเสียงสั้น  แลสูงขึ้นหนอยหนึ่ง   
เชน    เจด  เดก  โตะ 

เจด  เดก  โตะ 
      (ประถม  กข  ก กา  2513: 58) 
ดังนั้นการเขียนรูปวรรณยุกตอยางไมถูกตองตามอักขรวธีิไทยในปจจบุัน  เชน  เจด  เดก  เปนเพราะ
แบบเรียนสมยัรัตนโกสินทรตอนตนกําหนดใหใชเชนนั้น 

 สมัยปจจุบันไมพบวามีการใชรูปวรรณยกุตตรีในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษร
กลาง  อยางไมถูกตองตามอักขรวิธี  เชน  *เจด  *เบด  *เจบ  เปนตน  อีกตอไป  เนื่องจากมกีาร
กําหนดไวในแบบเรียนจินดามณีของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท  ถึงการใชเครื่องหมายไมไตคู  แทน  
เสียงส้ัน(ดูบทที่ 7) พบแตการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาอยางถูกตองตามอักขรวิธีไทย  ไดแก   
กุย  เออ โอย  ตื๊อ  จะ  เจก  บิ๊ก  จะ กระเปา  จิ๋ว ตัว๋  เดีย๋ว  เอย   
 จึงเห็นไดวาในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางนั้นมีการใชรูปวรรณยกุตตรีและ
จัตวาในพยางคตายไดถูกตองตามอักขรวิธี  ทั้งนี้เพราะมีการกําหนดหลักภาษาการใชรูปวรรณยุกต
ตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแตปลายสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนตนมา  ดังเชน  ใน
จินดามณี  ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท (2512 : 89-90) ที่อธิบายวิธีใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา
ไววา “หมูกลางนั้นผรรหา  เพราะจัตวาไมตรีอัน  กอบกับประดับกัน  จึงแบงเบญจะบรรหาร” (ดู
บทที่ 7) 

6.2.3 พยางคท่ีมีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา   
 ผูวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา  ในแตละสมัย
โดยเปรียบเทยีบกับตารางการใชรูปวรรณยกุตในภาษาไทยกอนมกีารใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา  
ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 48  การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําที่ใชรูปวรรณยกุต
ตรีและจัตวาในแตละสมัย 

 
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน รูปวรรณยุกต 

ลักษณะพยางค รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา 
สระส้ัน *เรว Ø *ทิ๊ง*เตนต Ø Ø Ø พยางคเปน 
สระยาว Ø *แยว *เคอ *เฟอง Ø Ø 

สระส้ัน *เยบ Ø *นะ Ø *เชิ๊ต Ø 

อักษรต่ํา 
 

พยางคตาย 

สระยาว Ø Ø *นอต Ø *แทกซ่ี Ø 
 

 เมื่อเปรียบเทียบกับตารางกอนการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  พบวาในสมัย 
รัตนโกสินทรตอนตนมีการใชรูปวรรณยุกตตรีในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําพยางคเปน 
และพยางคตายท่ีเปนสระสัน้เทานั้น  ไดแก   *เรว   *เยบ  *เคอะ  *เมด  คําเหลานี้เขียนอยางไม
ถูกตองตามอักขรวิธีไทยสวนพยางคที่ใชรูปวรรณยกุตจตัวาพบในพยางคเปนเทานั้น ไดแก  *แยว 
ซ่ึงใชไมถูกตองตามอักขรวิธีไทยเชนกัน   

 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเริ่มมีการใชรูปวรรณยกุตตรีทั้งในคําไทยและคาํ
ยืมภาษาอังกฤษ  ในคําไทยพบรูปวรรณยกุตตรีในพยางคเปนและพยางคตาย  สระสั้น  เชน  *ทิ๊ง  
และ * นะ  *ยะ  ตามลําดับ  ในคํายืมภาษาอังกฤษพบรูปวรรณยกุตตรีในพยางคตายสระสั้นและสระ
ยาว  เชน  เตนต  *เซนต  และ  นอต  *ฮาฟ  *แรก  ตามลําดับ พบการใชรูปวรรณยกุตจัตวาใน
พยางคเปนสระยาวในคําไทย ไดแก  *เฟอง  *วื๋อ   

 การพบรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําในสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลางนี้เปนการเขียนที่ไมถูกตองตามอักขรวิธีไทย  เนื่องจากอักษรต่ําพยางคเปน
ผันไดเพยีง  3  รูป  คือ  ไมมีรูป  รูปวรรณยกุตเอก  และรูปวรรณยกุตโท เชน  นา  นา  นา  สวน
อักษรต่ําพยางคตายเขียนได  1  รูป  เทานั้น  คือ  คําที่ไมมีรูปวรรณยกุตกํากับ  เชน  มดั  มีด 

 สมัยปจจุบันพบวามีการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในพยางคที่มีพยญัชนะตนเปน
อักษรต่ําในคํายืมภาษาอังกฤษเทานั้น  พบในคําที่มีพยญัชนะตนอกัษรต่ําพยางคตายสระสั้นมีคําที่
ใชรูปวรรณยุกตตรี  ไดแก   *เชิ๊ต  *เชก   สวนสระยาวมคีําที่ใชรูปวรรณยกุตตรี  ไดแก   *แทกซี ่    
*ฟอซ  
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 ปจจุบันไมพบการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในคําไทยและคํายืมภาษาจีนที่มี
พยัญชนะตนเปนอักษรต่ําที่เขียนผิดอักขรวิธี  เนื่องจากแบบเรียนภาษาไทยไดกําหนดวาอักษรต่ํา
เสียงตรีจะใชรูปวรรณยกุตโท และอักษรต่ําเสียงจัตวาใหใชอักษรสูงหรือ ห นํา (ดูบทที่ 7) แตพบ
การใชรูปวรรณยกุตตรีเฉพาะในคํายืมภาษาอังกฤษเทานัน้   

6.2.4 พยางคท่ีมีพยัญชนะตนเปนอักษรควบ   
 ผูวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรควบ  ในแตละ
สมัยโดยเปรียบเทียบกับตารางการใชรูปวรรณยุกตในภาษาไทยกอนมกีารใชรูปวรรณยกุตตรีและ
จัตวา  ดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 49  การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรควบทีใ่ชรูป

วรรณยกุตตรีและจัตวาในแตละสมัย 
 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน รูปวรรณยุกต 
ลักษณะพยางค รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา 

สระส้ัน Ø Ø ปลุง กลั๋ว ปริ๊น Ø พยางคเปน 
สระยาว Ø ปรื๋ โกรน Ø บังกลา กรู แปร 

สระส้ัน Ø Ø ปลั๊ก ปลิ ๋ บลั๊พ Ø 

อั ก ษ ร
ควบ 
 พยางคตาย 

สระยาว Ø Ø กราฟ Ø บรูค Ø 
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับตารางกอนการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  พบวาในสมัย 
รัตนโกสินทรตอนตนไมมกีารใชรูปวรรณยุกตตรีในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรควบ  แตจะ
พบวามีการใชรูปวรรณยกุตจัตวาในคําที่มพียัญชนะตนอกัษรควบพยางคเปนสระยาว  ไดแก  ปร๋ื  
โกรน  

 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเริ่มมีการใชรูปวรรณยกุตตรีทั้งในคําไทยและคาํ
ยืมภาษาอังกฤษ  ในคําไทยพบรูปวรรณยกุตตรีในพยางคเปนและพยางคตาย  สระสั้น  เชน  ปลุง   
เปรี๊ยะ  ในคํายืมภาษาอังกฤษพบรูปวรรณยุกตตรีในพยางคตายสระยาว  เชน แบลก  กราฟ  ปรูฟ 
และสระสั้น  เชน  ปล๊ัก รูปวรรณยกุตจัตวาพบในคําไทย  ไดแก  โกรน  ปล๋ิปลาม  กล๋ัว  ในคํายืม  
เชน  บอย  จิก๊โก 
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 สมัยปจจุบันพบวามีการใชรูปวรรณยกุตตรีในพยางคที่มพียัญชนะตนเปนอักษรควบที่
เปนคํายืมภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ  เชน  ปล๊ัก  บล๊ัฟ  และพบรูปวรรณยุกตจัตวาในคําไทย  เชน  
ปร๋ือ  โกรน  แปร   
 การเขียนรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในอักษรควบที่ถูกอกัขรวิธีนั้นขึ้นอยูกับพยัญชนะ
ตนตัวแรก หากพยัญชนะตนตัวแรกเปนอักษรกลางก็สามารถใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาได  (ดู
รายละเอียดในบทที่ 7) 

6.2.5 พยางคท่ีมีพยัญชนะตนเปนอักษรนาํ   
 ผูวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรนํา  ในแตละ
สมัยโดยเปรียบเทียบกับตารางการใชรูปวรรณยุกตในภาษาไทยกอนมกีารใชรูปวรรณยกุตตรีและ
จัตวา  ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 50  การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรนําทีใ่ชรูปวรรณยกุต

ตรีและจัตวาในแตละสมัย 
 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน รูปวรรณยุกต 
ลักษณะพยางค รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา รูปตร ี รูปจัตวา 

สระส้ัน Ø Ø Ø Ø Ø Ø พยางคเปน 
สระยาว Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

สระส้ัน Ø Ø *เหนดเหนื่อย   
*เมลจ, *เหลก 

Ø Ø Ø 

อักษรนํา 
 

พยางคตาย 

สระยาว Ø Ø Ø Ø Ø Ø 
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับตารางกอนการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  พบวาในสมัย 
รัตนโกสินทรตอนตนไมมกีารใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในพยางคทีม่ีพยัญชนะตนเปนอักษรนาํ 

 ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเริ่มมีการใชรูปวรรณยกุตตรีเฉพาะในคําไทยที่
เปนพยางคตายสระสั้น  เชน *เหลก * เหนดเหนื่อย  *เมลจ  

 สมัยปจจุบันไมพบวามีการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในพยางคที่มพียัญชนะตนเปน
อักษรนํา 
 จะเห็นไดวาพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอกัษรนําพบในโครงสรางพยางคตายในสมยั
รัตนโกสินทรตอนกลางเทานั้น  ซ่ึงพบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเปนการเขยีนผิดอักขรวธีิ  
และไมพบวามีการเขียนที่ผิดอักขรวิธีในปจจุบัน  เนื่องจากในแบบเรยีนภาษาไทย  ไดแก  จินดามณ ี 
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ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท  ระบุหลักในการเขยีนคาํที่ออกเสียงส้ันโดยใหใสไมไตคู ไววา  “คํา
ยาวจักสั้นนัน้...ควรใสตายคูเขาผดุง...ชักคําบํารุง...ที่ยาวจกัสั้นบรรหาร”  (ดูจากบทที่ 7) 
 

สรุป 
 

 ผลการวิเคราะหโครงสรางพยางคที่สัมพันธกับพยัญชนะตน  ลักษณะพยางคเปนพยางค
ตาย  สระส้ัน-ยาว  พบการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา  ดังนี ้
 
1. พบวรรณยุกตตรีและจัตวาในโครงสรางพยางคเปนและพยางคตาย 
 ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู วิ จั ยไดนํ าคํ าที่ ใช รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาที่พบในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน  สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  และสมัยปจจุบันมาเปรียบเทียบกับคําใน
ตารางทดสอบวรรณยุกตของเกดนี่  เมื่อนํามาใสในตารางแสดงความสัมพันธของรูปวรรณยุกตกับ
ลักษณะพยางค (ดังตารางที่ 67)  ผูวิจัยพบวามีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเกิดในโครงสรางพยางค
เปนและพยางคตายทั้งในพยางคที่มีพยัญชนะตนที่เปนอักษรสูง  อักษรกลาง  อักษรต่ํา  และอักษร
ควบ  ดังนี้   

รูปวรรณยุกตตรีเกิดในโครงสรางที่เปนไปไดในอักขรวิธีไทย 2 โครงสราง ไดแก 
 1)    อักษรกลาง  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน +        เชน    กุย  โตะ  บู  ตูก 
 2)    อักษรควบ  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน +          เชน    กร๊ิง  ปล๊ัก  กรุกกรู  เบรก 
รูปวรรณยุกตตรีเกิดในโครงสรางที่เปนไปไมไดในอักขรวิธีไทยมี 4 โครงสราง ไดแก 
 1)    อักษรสูง  +  พยางคเปน  +  สระส้ัน +        เชน    *เขน    *กุลิเขน 
 2)    อักษรสูง  +  พยางคตาย  ±  สระส้ัน +        เชน    *เขด     *เส๊ิฟ 
 3)    อักษรต่ํา  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน +        เชน    *เรว   *วี๊ดวาย   *คะ   *วูด 
 4)    อักษรนํา  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน +        เชน    *เอยน   *เหนด   *เหนื่อย 
รูปวรรณยุกตจัตวาเกิดในโครงสรางที่เปนไปไดในอักขรวิธีไทย 3 โครงสราง ไดแก 
 1)    อักษรกลาง  ±  พยางคเปน  ±  สระส้ัน  +        เชน    กุย    ดูดุ     โก    เปบ 
 2)    อักษรควบ  +  พยางคเปน  -  สระส้ัน    +         เชน    ปล๋ิปลาม    โกรน 
 3)    อักษรควบ  +  พยางคตาย  +  สระส้ัน    +        เชน    ปล๋ิปลาม     
รูปวรรณยุกตจัตวาเกิดในโครงสรางที่เปนไปไมไดในอักขรวิธีไทย 1 โครงสราง ไดแก 

        อักษรต่ํา  +  พยางคเปน  +  สระยาว  +         เชน    *แยว     *เฟอง 
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 ซ่ึงผูวิจัยพบการใชรูปวรรณยุกตในพยางคเปนที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงในสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลาง และพบรูปวรรณยุกตในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําทั้งสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนและสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  แตในสมัยปจจุบันพบการใชรูปวรรณยุกต
เฉพาะในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางและอักษรควบเทานั้น  ผูวิจัยพบวาไมมีการใชรูป
วรรณยุกตตรีในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงและอักษรต่ําเลย  เนื่องจากอักษรสูงมีพื้นเสียง
เปนเสียงจัตวาอยูแลว  จึงไมจําเปนตองใสรูปวรรณยุกตจัตวาเพื่อใหเปนเสียงจัตวา สวนอักษรสูง
เมื่อตองการใหเปนเสียงตรีสามารถนําคําที่เปนอักษรต่ําคูกับเสียงสูงมาใชในการผัน  เชน  คา  ขา  
ขา  คา  ขา 

 ผูวิจัยพบวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีใน 3 สมัย ที่ปรากฏตรงกับพจนานุกรมสมัยปจจุบัน
มีเพียงโครงสรางพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง  พยางคตาย  และอักษรควบที่มีพยัญชนะ
ตนเปนอักษรกลางเทานั้น  ลักษณะโครงสรางพยางคที่พบนี้สอดคลองกับคํากลาวของพระยาอุป
กิตศิลปสาร (2518:14) เกี่ยวกับการใชรูปวรรณยุกตในพยางคตายที่วา “ครั้งบุราณผันดวยไม
วรรณยุกตไดแตพยางคเปนเทานั้น  พยางคตายผันไมได  เวนแตพยางคตายอักษรกลาง ผันดวย
ไมตรีได   เชน  แปะ โตะ จุบ ฯลฯ มาบัดนี้มีวิธีผันไดเหมือนกัน”   

 
2. พบการใชรูปวรรณยุกตตรีท่ีไมถูกอักขรวิธีไทย 

2.1 การใชรูปวรรณยุกตตรีแทนเสียงสั้น  
 ในการศึกษาเรือ่งการปรากฏรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาเปนครั้งแรกพบวา  มีการใชรูป
วรรณยกุตตรีในคํายืมภาษาจนี  พบครั้งแรกในคําวา  นํากก  ในสมยัรัชกาลที่ 1  (ดบูทที่ 4)  รูป
วรรณยกุตตรีที่พบนี้ใชกับคาํยืมภาษาจีน  ที่มีลักษณะโครงสรางพยางคเปนอักษรกลาง  พยางคตาย  
สระส้ัน  และมีตัวสะกด  และลักษณะโครงสรางเชนนี้พบมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
เชน  กงเตก  เจก  เกก  คํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยกุตตรีที่ประสมดวยสระ  เอ  และมีตัวสะกด     
(เ  - × )  นี้มีอิทธิพลทําใหคําในภาษาไทยทีม่ีโครงสรางพยางคในลักษณะเดียวกนั  คอื  สระ  เอ  มี
ตัวสะกด  (เ - × )   เชน  เหลก  เกบ  เลก  เปลี่ยนจากเสียงยาว  ไมมีรูปวรรณยกุต  เปนเสยีงส้ันและมี
รูปวรรณยกุตตรีกํากับ  คือ  เ -  ×   ตามแบบการเขียนคํายืมในภาษาจนี  ลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นทั้งใน
พยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรสูง  เชน  เขด  อักษรกลาง  เชน  เจบ  เกบ  อักษรต่ํา  เชน  เรว  
เซนต  และอักษรนํา  เชน  เหลก  เอยน  ซ่ึงตามอักขรวิธีไทยพยางคทีป่ระสมสระเอและมีตัวสะกด  
เมื่อตองการใหออกเสียงส้ัน  ตองใชไมไตคู (      )  การใชรูปวรรณยกุตตรีแทนไมไตคู  เพื่อออก
เสียงส้ันนี้มีกลาวไวในงานวจิัยของพุทธชาติ  ธนัญชยานันท (2536: 17-19)  ที่ศึกษาเรื่องการเกดิ
ความตางดานความสั้นยาวของสระกลางและสระต่ําในภาษาไทยวา “เครื่องหมายไมตรี    ที่ใช
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รวมกับรูปเขียน  < เ - × >  ในคําที่ปจจุบันนี้ใชรูปเขียน  < เ -  × > ปรากฏในขอมูลสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนและชวงตนของสมยัรัตนโกสินทรตอนกลาง...และสันนษิฐานวารูป
เครื่องหมายไมตรีอาจถูกนํามาใชแทนรูปเครื่องหมายไมไตคู”  นอกจากนี้  พุทธชาติ  ธนัญชยานันท 
(2536:21)  ยงัสันนิษฐานตอไปวา  “รูปเครื่องหมายไมไตคูที่ใชประกอบกับรูปเขียนแทนเสยีงสระ  
(< เ - ×>)  เปนรูปเครื่องหมายที่แสดงเสียงส้ันของสระ”   
 การใชไมตรีเพื่อแสดงเสียงส้ันนี้ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการใชอยูในหนังสือประถม  
กข  ก กา  ซ่ึงเปนแบบเรยีนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ทําใหมีการใชรูปวรรณยกุตตรีแทนเสียงส้ัน
เชนนี้  ปรากฏมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเทานั้น  เชน  กุลิเขน  เจด  เมด  เดก  เหลก  
ทั้งนี้เพราะในปลายสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการกําหนดวาใหใชไมไตคู  เพื่อใหออกเสียงส้ันไว
ในหนังสือจินดามณี  ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท การใชไมตรีในลักษณะดังกลาวจึงลดนอยลง
ในปลายรัตนโกสินทรตอนกลางและหมดไปในสมัยปจจบุัน   

2.2 การใชรูปวรรณยุกตตรี (     ) แทนเสียงตรี   
 ผลการวิเคราะหขอมูลการใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยรัตนโกสินทร
ตอนกลาง  และสมัยปจจุบัน  ผูวิจัยพบวา  มีการใชรูปวรรณยุกตตรีแทนเสียงสูงระดบั  ดังตอไปนี ้

1) อักษรสูง  ไดแก  *เส๊ิฟ   *วิลัศเศศ  
2) อักษรกลาง  ไดแก  จุนจู  จุยเซียน  กุก  ปลุง  เอะ  แปะ  โตะ   กก  ไพกวน 
3) อักษรต่ํา  ไดแก  *นะ   *ยะ  ปล๊ัก  *ฮาฟ  *ทิ๊ง  *เคอะ   *แรก  *นอต *โซด   

         
 การใชรูปวรรณยกุตตรีในพยางคที่ออกเสยีงสูงระดับที่ผิดอักขรวิธีไทยนี้จะพบทั้งใน
พยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรสูง และอักษรต่ําทั้งในคําไทยและคาํที่ยืมมาจากภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ที่เปนเชนนีเ้พราะอิทธิพลของคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยกุตตรีในคาํที่
เปนเสียงตรี  เชน  กก  กงเตก  เจก  ดงันั้นคําไทยคําใดที่ออกเสียงสูงระดับจึงมีการเขยีนโดยใช
วรรณยกุตตรีดวยโดยไมคํานึงวาคําเหลานี้จะฝนกฎการเขียนหรือไม  เชน  *ทิ๊ง  *นะ  *ยะ  *เคอะ  
และเมื่อไทยยมืคําภาษาอังกฤษมาใช คําใดที่ออกเปนเสยีงระดับสูงจึงมีการใสรูปวรรณยุกตตรีในคํา
ยืมภาษาอังกฤษดวย  เชน  แรก  ฮาฟ  โซด   

 การเขียนรูปวรรณยุกตตรีไมถูกตองตามหลักเกณฑนีเ้อง  ทําใหเกดิการเขียนที่ลักลั่นไม
เปนระบบเดียวกัน  ปจจุบันพบมากในการเขียนคํายืมภาษาอังกฤษ  คอื  บางคนเขียนตรงตามเสียงที่
ออกโดยใสรูปวรรณยกุตกํากบั และบางคนเขียนตามรูปศัพทเดิม โดยไมใสรูปวรรณยุกต   
เนื่องมาจากแบบเรียนในสมัยปจจุบนัยังขาดรายละเอยีดเกีย่วกับหลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตใน
คํายืมโดยเฉพาะในคาํยมืภาษาองักฤษ  เนื่องจากราชบณัฑติยสถานกาํหนดวาไมตองใชรูปวรรณยุกตกับคําทับ
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ศัพทภาษาอังกฤษ  เชน  อิตาลี (Italy)  คอมพิวเตอร (computer) โควตา (quota) เปนตน แตปจจุบนั
พบวามกีารใชรูปวรรณยกุตตรเีปนจํานวนมากในคาํยมืภาษาองักฤษตามเสียงที่ออก เชน กราฟ (graph)   
บุค (book) กาด (card) แคบซูล (capsule) กลาส (glass) เปนตน ดังนัน้จึงถึงเวลาแลวที่
ราชบัณฑิตยสถานควรจะออกระเบียบการเขยีนคาํทับศัพทขึ้นใหม เพื่อใหคนไทยมีทิศทางการออกเสียงและ
การเขียนคํายืมภาษาอังกฤษอยางชัดเจน และเพื่อใหสอดรับกับคํายืมภาษาอังกฤษที่มีเพิ่มมากขึ้นใน
ภาษาไทย  เพือ่ใหมีเอกภาพในการเขยีนและเปนอัตลักษณของภาษาไทยสืบไป  
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บทท่ี 7 
หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทย 

 
 บทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ไดแสดงใหเห็นถึงการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย ทั้ง
ในดานการปรากฏครั้งแรก (บทที่ 4)  อิทธิพลภาษาตางประเทศตอการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา
ในภาษาไทย  (บทที่ 5)  และโครงสรางพยางคที่มีรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  (บทที่ 6)  
เหลานี้ลวนแสดงใหเห็นปรากฏการณสําคญั อันเปนที่มาของการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาใน
ภาษาไทย ผลการวิจยัพบวา อิทธิพลของคํายืมภาษาจีนทําใหภาษาไทยมีรูปวรรณยกุตตรีและจตัวา
ใชมาตั้งแตสมยัธนบุรีจนถึงปจจุบัน  นอกจากนีย้ังมีคาํถามวาวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนทีย่อมรับ
ในภาษาไทยมากนอยเพียงใด  ซ่ึงผูวิจยัมคีวามเหน็วาการอธิบายเกี่ยวกับการใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาในตําราไวยากรณหรือแบบเรียนภาษาไทยนาจะเปนเครื่องยืนยนัไดวา  มกีารยอมรับรูป
วรรณยกุตตรีและจัตวาวาเปนอักขรวิธีไทยแลว 

 ดังนั้นในบทนีผู้วิจัยจึงตองการศกึษาวา ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุต
ตรีและจัตวาใน ภาษาไทยอยางไร  และเปนที่ยอมรับในภาษาไทยมากนอยเพยีงใด  ซ่ึงดูไดจากตํารา
ไวยากรณหรือแบบเรียนภาษาไทยแตละสมัย  ดังที่ สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารง-   
ราชานุภาพ (2505 : 250) ทรงกลาวถึงวิธีการที่จะคนหาเกี่ยวกับการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาใน
ภาษาไทยวาควรจะยึดหนังสือตําราเรียนเปนหลัก ดังนี ้

 
         เมื่อรูอยูวาเปนของคิดขึ้นภายหลังแลว ก็จําตองคนหาตอไปมีข้ึนเมื่อไรจะดูหนังสือ   
            ใด ๆ ก็เห็นวายึดเอาเปนหลักไมได  เพราะลอกคัดตอ ๆ กันมาก็เขียนแกไปตามอักขรวิธีท่ี       
            ใชกันอยูในเวลาคัดนั้น  เห็นอยูก็แตหนังสือตําราเรียนวาพอจะยึดเอาเปนหลักได ดวยวา 
             เวลาแตงตําราเรียนนัน้  ถามีไมอะไรใชบางก็คงจะจําแนกลงไว 
   
 ดังนั้นเพื่อใหทราบวารูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีวิธีใชอยางไร ผูวิจยัจึงศึกษาเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจากตําราเรียนภาษาไทยทีแ่ตงขึ้นในสมัยตาง ๆ 
 ตามประวัตกิารศึกษาของไทย ไมปรากฏวามีแบบเรียนภาษาไทยเกิดขึ้นกอนสมัย
อยุธยา และเปนที่ยอมรับกนัวาแบบเรียนภาษาไทยเลมแรกมีขึ้นในสมัยอยุธยา  คือจินดามณีของ
พระโหราธิบด ี ไดแตงขึน้ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ผูวิจยัจึงศึกษาแบบเรียนภาษาไทย
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ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนสมัยแรกและไดกําหนดสมัยของแบบเรียนภาษาไทยที่ศึกษาออกเปน 4 สมัย 
ดังตอไปนี ้
  1.  แบบเรียนภาษาไทยสมยัอยุธยา 
  2.  แบบเรียนภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทรตอนตน 
  3.  แบบเรียนภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทรตอนกลาง 
  4.  แบบเรียนภาษาไทยสมยัปจจุบัน 
 
7.1 แบบเรียนภาษาไทยสมัยอยุธยา 
 แบบเรียนภาษาไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่นํามาศึกษา ไดแก 
 1)  จินดามณี ของ พระโหราธิบดี  
 2)  จินดามณี  ฉบับสมเด็จพระเจาบรมโกศ 
 
 1)  จินดามณี ของ พระโหราธิบดี  
 จินดามณี เปนแบบเรียนภาษาไทยเลมแรกที่มีหลักฐานในสมัยพระนารายณมหาราช  
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชนุภาพ (2505 : 250) ทรงกลาวถึงหนงัสือจินดามณี
วาเปน “หนังสือเรียนที่เกากวาฉบับอื่น”  ผูวิจัยไมพบวามีการอธิบายถึงวิธีใชรูปวรรณยกุตตรีและ
จัตวาในจนิดามณี  สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  พบแตโคลงที่กลาวถึงวรรณยุกตวามีเพยีง 2 
รูป คือ ไมเอก (พินเอก) และไมโท (พินโท) ดังนี ้
  ๏  เปนเสมียรรอบรู   วิสัญช 
  พินเอก พินโททัณฑ-  ฆาฎคู 
  ฝนทองอีกฟองมัน   นฤคหิค     นั้นนา 
  แปดสิ่งนี้ใครรู   จึงใหเปนเสมียร ฯ 

                   (จินดามณี  พระโหราธิบดี 2512 : 27) 
และในตอนทีอ่ธิบายวิธีแตงคําประพันธกลาวถึงแตเฉพาะไมเอก และไมโทดังคํากลอนตอไปนี ้
  อักขระเปนหมู  สองสามเปนคู  ไมมวนไมมลาย 
  ไมเอก ไมโท   เปนคูหมูหมาย  ปรฏิหารปรกาย   
  ฝนทองฟองมัน     

(จินดามณี  พระโหราธิบดี 2512 : 30) 
 ดังนั้นถาไมตรีและไมจัตวามอียูในสมัยทีแ่ตงจินดามณี ก็ควรระบุไวในโคลงบทนี้ดวย 
แตเนื้อหาในตอนหลังเมื่อสอนแตงโคลง ฉันท กาพย กลอนเสร็จแลวกลับยอนไปสอน ก ข  ก กา 
โดยบอกวามีเครื่องหมายวรรณยุกตทั้ง 4 รูป คือ เอก โท ตรี และจัตวา ดังนี ้
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  ๏  ส  ศ  ษ  ญ  ย   ใครถวิล 
               พินท    ชอบรู 
  ใ  ไ  ใสโดยจิน   ดาแมน 
  คือวาทารนั้นผู   ฉลาดแทเมธา ฯ 

       (จินดามณี  พระโหราธิบดี 2512 : 26) 
 ทําใหสันนษิฐานไดวา โคลงสี่สุภาพในหนา 26 นี ้ มผูีแตงเติมขึ้นในภายหลังเพราะมี
เนื้อหาที่แทรกเขามาอยางไมเปนลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับขอสันนิษฐานของ สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ  กรมพระยาดํารงราชานภุาพ (2490 :7)  ประเสริฐ   ณ นคร (2541:51)  และธนิต   อยูโพธ์ิ  (กรม
ศิลปากร 2512:49) ที่กลาวถึงรูปวรรณยุกตในจนิดามณสีมัยพระนารายณมาหราชวา  มีเพียงรูป
วรรณยกุตเอกและวรรณยุกตโทเทานั้น  และไมปรากฏวามีการใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวาใน
เนื้อหาที่ฝกเขยีนคําศัพทและเนื้อหาอื่น ๆ เลย มีแตตวัอยางผันดวยไมเอก ไมโทเทานั้น  นอกจากนี้
ในตอนทายเลมกอนจบพระโหราธิบดีไดสรุปเนื้อหาของจินดามณีเปนคําโคลงกลาวถึงวรรณยุกตที่
สอนวามีเพยีง 2 รูป คือ ไมเอก และไมโท ดงันี้ 
   ๏  จบเสร็จสําเร็จธิเรื่อง  บังคับ 
  จินดามุนีฉบับ    บอกแจง 
  หนึ่งคืออักษรศัพท    สงเขป 
  ทังวุดโตไทนั้นแกลง   กลาวไวเปนครู ฯ 
   ๏  หนึ่งคืออักขระตน   สารแถลง 
  ทังจําแนกแจกแจง    ถี่ถวน 
  โทเอกเอนกแสดง    โดยเลศ 
  วุตโตกาพยกลอนลวน   เลิศล้ําพึงเรียน ฯ 

       (จินดามณี  พระโหราธิบดี 2512 : 77) 
 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวาเครื่องหมายวรรณยุกตในไวยากรณไทยหรือ 
แบบเรียนภาษาไทยสมัยอยุธยา  ไดแก  จนิดามณีสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มวีรรณยุกตเพียง 
2 รูปเทานั้น คอื ไมเอก (    ) และไมโท (     )  
 

2)  จินดามณี ฉบับสมเด็จพระเจาบรมโกศ 
      จินดามณีฉบับนี้ไมปรากฏนามผูแตงแตระบุวาแตงเมื่อจลุศักราช 1094 (พ.ศ.2275) ซ่ึง
ตรงกับสมัยพระเจาบรมโกศ  ขจร  สุขพานิช (กรมศิลปากร 2512: ข) ไดถายเปนไมโครฟลมมาจาก
ตนฉบับสมุดขอยซ่ึงเก็บรักษาไวที่  Royal  Asiatic  Society กรุงลอนดอน เนื้อหาจนิดามณีฉบับนี้
แตกตางกับจินดามณีสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ในดานกฎเกณฑของการเขียนภาษาไทย และ
วิธีการอธิบายกฎเกณฑตาง ๆ ความแตกตางในเรื่องวรรณยกุตคือ มีวรรณยุกต 4 รูป ไดแก                      
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ซ่ึงเรียกวา รูปคอนหางโค รูปขอ รูปเลขเจ็ด และรูปตนีกา นอกจากนีย้งัอธิบายวา ไมตรีและไมจัตวา 
ใชสําหรับเขียนคําลาวและคาํไทย สวนคําบาลีสันสกฤตนั้น ไมใสเครือ่งหมายทั้งสองนี้    นิยะดา  
เหลาสุนทร (2552 : 74-75) สันนิษฐานวารูปวรรณยกุตตรีและจัตวา  ในจินดามณีสมัยพระเจาอยูหัว
บรมโกศ  มีผูเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง โดยกลาววา “ การที่มีรายละเอียดเกีย่วกับรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวา ในฉบบัของพระเจาบรมโกศอธิบายไดวาเปนการคัดลอกของคนรุนหลังในสมัยที่มีการใชรูป
วรรณยกุตตรีและจัตวาอยางสมบูรณแลว” 

 สรุปไดวา  แบบเรียนในสมัยอยุธยาซึ่งเปนตําราเรียนภาษาไทยเลมแรกที่แตงขึน้โดยคน
ไทย  ไดแก  จนิดามณใีนสมยัพระนารายณมหาราช  แตงโดยพระโหราธิบดี และจนิดามณีฉบับพระ
เจาบรมโกศ ไมปรากฏวามีการสอนเกี่ยวกบัรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา  ทําใหทราบวาในสมัยอยุธยา
ยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทย ซ่ึงสอดคลอง
กับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี ้ ถึงการปรากฏรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาวา  ในสมยัอยุธยา
ไมพบวามกีารใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในงานเขยีนเลย 

 
7.2 แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน(พ.ศ.2325-2393) ที่ผูวิจยันาํมาวิเคราะหเปน
แบบเรียนทีแ่ตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดแก 

 1) ประถม ก ข ก กา   ไมปรากฏนามผูแตง 
 2) ประถม ก กา หัดอาน   ไมปรากฏนามผูแตง 
 3) ปฐมมาลา   ของพระเทพโมลี (ผ้ึง) วัดราชบูรณะ 

 4) จินดามณี ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนทิ 
 

1) ประถม ก ข ก กา 
      ประถม กข ก กา  สันนิษฐานวาแตงในสมยัรัชกาลที่ 3 (กรมศิลปากร 2513: 2  และจุไรรัตน  

ลักษณะศิริ2549:134-161) เปนแบบเรยีนเพื่อสอนอานและเขียน  เนือ้หาที่สอนคือ  สอนใหรูจกั
ตัวอักษรทั้ง 44 ตัวกอน  จากนั้นใหทองสระ  แลวนําตวัอักษรเหลานั้นมาประสมกับสระ  ทองเรียงไปทีละตวั 
ตั้งแต  ก ไก  ถึง  ฮ นกฮูก  และทองเรียงเปนแม ๆ  ไป  ตั้งแต แม ก กา และตัวสะกดทั้ง 8 แม เรียกวาการแจกลกู เมื่อ
ทองไดหมดจึงสอนแตงคําประพันธเปนเรื่องๆ ไปจนครบทุกมาตราตัวสะกด   

 หนังสือประถม กข ก กา  เปนแบบเรียนภาษาไทยเลมแรกที่อธิบายถึงหลักเกณฑการใช
รูปวรรณยกุตตรีและจัตวา   โดยกลาวถึงการเรียกชื่อวรรณยุกตวา  ไมเอก  ไมโท   เลขเจ็ด   และ   
กากะบาด  ดังนี้ 
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        ไมเอก  ใชอยาง  กั่ง 
        ไมโท  ใชอยาง  กั้ง 
         เลขเจ็ด  ใชอยาง  เจก 

        กากะบาด  ใชอยาง  เกง  
      (ประถม กข ก กา 2513: 6)  

 นอกจากนี้ไดอธิบายวิธีใชวรรณยุกตที่สัมพันธกับพยัญชนะตนดังนี ้
 ๏   เลข          เรียกวา  ไมตรี  สําหรับใชในอักษรกลาง  เปนแมกด  กบ  และอักษรตาย  มี  กะ  

เปนตน  ไมตรี          นี้บังคับใหสําเนียงคําที่อยูเบื้องบนนั้นเปนสําคัญ  แถลงใหเสียงสั้น  แลสูงขึ้น
หนอยหน่ึง  อยางนี้วา 

  เจก    เดก        โตะ             กก 
  เจก     เดก          โตะ  กก 

 กากบาท          นี้ เรียกวาไมจัตวา   บังคับใหสําเนียงคําที่อยูเบื้องบนเปนสําคัญนั้นแถลงให
เสียงสูงเสมอจําพวกอักษรสูง  อยางนี้วา 
   กา          อา          โอย          โอ          เกง          เบง          อ 
       กา          อา          โอย          โอ          เกง          เบง          อ 

 ๏   เลข       นี้คือไมไตคู  บังคับใหสําเนียงคําที่อยูเบื้องบนเปนสําคัญนั้น  แถลงใหเสียงสั้น
คลายกับไมตรี       อยางนี้ 

  เปน เปน เหน เห็น ก       ก็   เขน เข็น เปนตน  ฯ 
(ประถม  กข ก กา  2513: 58-59) 

 ผูวิจัยพบวาประถม กข ก กา  เปนแบบเรยีนภาษาไทยฉบับแรกที่สอนการเขียนคําทีม่ี
เสียงยาวใหเปนเสียงสั้นโดยใหใสไมตรี และในแบบเรียนประถม กข ก กา  ยังไดสอนถึงเรื่องการ
ใชไมไตคูวา  ใชบังคับคําใหเปนเสียงสั้นคลายไมตรี  (กรมศิลปากร 2512 : 58-59) แสดงใหเห็นวา 
ในแบบเรียนฉบับเดียวกันมีการกําหนดหลกัเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีซํ้าซอนกับหลักเกณฑการ
ใชเครื่องหมายไมไตคู (  ) การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวมีผลตอการนําเครื่องหมายทั้งสองไปใช 
ทําใหคําคําเดยีวกันเขียนได 2 รูป เชน คําวา เดก ใชรูปวรรณยกุตตรี เปน เดก กไ็ด หรือใชไมไตคู 
เปน เด็ก ก็ไดเมื่อตองการใหเปนเสียงสั้น ดังนั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนการพบรูปแปรของคํา
คําเดียวกันที่บางครั้งเขียนดวยไมตรีและบางครั้งเขียนดวยไมไตคูจึงไมใชเร่ืองผิดเพราะแบบเรยีน
กําหนดไวเชนนั้น  นอกจากนี้ยังพบวามผูีนํารูปวรรณยุกตตรีไปใชเขียนในคําที่มีพยัญชนะตนเปน
อักษรสูงและอักษรต่ําเสียงสั้นดวย เชน  เขน >  เขน,   เลก > เลก   ซ่ึงปจจุบันรูปวรรณยกุตตรีใช
เฉพาะในคําทีม่ีพยญัชนะตนเปนอักษรกลางเทานั้น  
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2)  ประถม ก กา หัดอาน 
 ในหนังสือประถม ก กา หัดอาน เปนหนังสือสําหรับฝกอานใหคลองหลังจากที่ได
เรียนรูกฎเกณฑในการอานและเขียนจากหนังสือประถม กข ก กา แลว  ในบทหดัอานมีการกลาวถึง
รูปวรรณยกุตเอก  โท  และตรี  ปนกับเครื่องหมายอื่น ๆ  เปนกาพยยานี  ดังตอไปนี ้

 พินธเอกพินธโท     ไมเอโออันมีใน     ไมแอแลไมโอ   
 ไมมวนไซรเปนสําคัญ     สอบอเปนสอได     สอไสใสใชเหมือนกัน 
 รอลอเปนนอนั้น     มิทันอานชาญเจนใจ     ชอใชไดตางดอ 
 จอ ถอ ทอ ทานก็ใช     เปนดอเหมือนกันได     ยอยักใชไมโทตร ี
 นอเล็กแลณอใหญ     ถาจะใชในบาฬี     ผอเล็กอานวาผี 
 พอใหญนี้วาพี่นา     อาจาริยทานยอกยัก     ไวคําหนักคําเบามา    

 บอกไวใหวิถาร      มีปญญาพร่ําจําเอา      จะวาใหลึกนัก 
 ใหยอกยักเปนหนักเบา     เด็กๆปญญาเขลา     จะอานเปลาไมเขาใจ 
 ไมตรีมีอะโข     ถาใหญโตร่ําเรียนไป     จะอานหนังสือไทย 
 หรือจะใครเรียนคัมภีร 

       (ประถม กข ก กา 2513: 73)  
 ในประถม ก กา หัดอาน  กลาวถึงวรรณยกุตตรีวาควรเรียนเพิ่มเติมเมื่อโตข้ึน  แตไม

บอกวารูปวรรณยกุตตรีนั้นใชอยางไร  “ไมตรีมีอะโข    ถาใหญโตรํ่าเรียนไป   จะอานหนังสือไทย   
หรือจะใครเรียนคัมภีร” 
 

3)  ปฐมมาลา 
 หนังสือปฐมมาลา  แตงโดยพระเทพโมฬี (ผ้ึง)  แหงวัดราชบูรณะ  แตงในสมัยรัชกาลที่ 
3  เนื้อหากลาวถึงรูปวรรณยกุตตรีและจตัวาปนกับสระในคํากลอนแมกน ดังนี้ 

 ๏  พินท                    วาที   เปนที่สําคัญ 
 ไ ใ    ใครครวญใฝฝน      
 ะ 

       (ปฐมมาลา 2513: 106) 
 นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการออกเสียงคําที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาและยกตัวอยางคําทีใ่ช 

ไวดังนี ้
 
  คํากลอนในแมกง 
   ๏   คํากลางที่หยางประมาณ  ทังเกาประการ 
   เขียนจานจะใหสูงคํา 
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   ๏   พึงใหพิจารณใหจํา  จะเอา ห นํา 
   เชนตํ่าบตองวาจา 
   ๏   ควรใชไม       หนึ่งช่ือตีนกา 
   สัญญาทั้งสองพรองมี 
   ๏   คํา จา และวา ว่ิงจี๋   จูงนําวาจี 
   ใหมีสูงกองกังวาน 

       (ปฐมมาลา 2513: 112)  
   คํากลอนในแมกก 
   ๏  แมกกจนสิ้นใช   เอกโทใสบบังควร 
   แมกกจักผันผวน   บแปรปรวนแปลกสําเนียง 
   ๏  ใชไดแตไมตรี   ตีนกามีที่สงเสียง 
   แมกกยกยักเรียง   ก็ภเพียงพรรณา ฯ 

       (ปฐมมาลา  2513: 114)  
   คํากลอนในแมเกย  กลาวถึงวรรณยกุต 4 รูป  ไดแก  เอก  โท  ตรี  และจัตวา  

ดังนี้  
  ๏  หนึ่งในเกอยนี้  พินธุเอกโทตรี  ชอบที่หยาหลง 
  จัตวาเลาไซ   ชอบใชใสลง  ตามใจจํานง 
  จงใหใครครวญ                                               

(ปฐมมาลา 2513: 125) 
แบบเรียนปฐมมาลา  พบวามกีารอธิบายรูปวรรณยกุตทั้ง 4 รูป รวมทั้งรูปวรรณยกุตตรี

และจัตวาวารูปวรรณยกุตตรีใชกับคําที่มพียัญชนะตนเปนอักษรกลางพยางคตาย ทําใหเปนเสียงสูง  
สวนรูปวรรณยุกตจัตวาใชในพยางคเปน  เชน  จา  จี๋  เทานั้น 
 

4)  จินดามณี ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท 
 จินดามณี ฉบบักรมหลวงวงษาธิราชสนิท  ทรงแตงเลียนแบบจนิดามณีของเกา (ฉบับ
ความพอง) หากแตทรงแกไขใหกะทัดรัดและเขาใจงายขึ้น  มีเนื้อความปรากฏในโคลงตอนทายวา 
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวัทรงปรารภถึงพระเจาลูกยาเธอชั้นเล็ก ซ่ึงทรงพระเจริญขึ้น
โดยมาก มพีระประสงคจะใหทรงศกึษาวิทยาการ  กรมหลวงวงษาธิราชสนทิจึงทรงนิพนธ      
จินดามณีขึ้น   
 ในจินดามณี  ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท  กลาวถึงวธีิการผันวรรณยุกตดวยไมตรี
และไมจัตวาไวในเรื่องอักษรสามหมู  โดยกลาววาไมตรีใชกับอักษรกลางทําใหอักษรกลางผันได 5 
เสียงวรรณยุกต  ไวดังนี ้
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   หมูกลางนั้นผรรหา   เพราะจัตวาไมตรอีัน 
  กอบกับประดับกัน    จึงแบงเบญจะบรรหาร 
   เหตุแหงอักษรสูง   จะนําจูงฤๅควรการ 
  จึ่งผันคําไขขาร    ถึงหาเสียงสําเนียงหลาย 
   ประการหนึ่งอักษรกลาง  บันดาอางวาคําตาย 
  ไมตรปีระกับกลาย    สําเนียงแปลกประหลาดกรรณ 
   เหมือนคําวา  โตะ  กก  เปนตนยกเลบงบรรพ 
  ควรใสไมตรีผรร    ศับทซอนดวยวาที 
   ตํ่าสูงสองหมูไซ   ฤๅอาจใชถึงไมตรี 
  เหตุสองอักษรมี    ผูกกันถึงโดยบรรยาย 

     (จินดามณี ฉบบักรมหลวงวงษาธิราชสนิท 2512 : 89-90) 
 จากหลักการผันวรรณยุกตขางตน  แสดงใหเห็นวามกีารกําหนดใหใชวรรณยกุตตรีและ
จัตวาเฉพาะในอักษรกลางเทานั้น   

 นอกจากอธิบายวิธีการใชไมตรีและไมจัตวาแลวยังไดบอกถึงขอหามในการใช
วรรณยกุตตรีในอักษรนํา  อักษรสูงและอกัษรต่ําไวดังนี ้
   อนึ่งอักษรสูง    จักจูงนําตัวตํ่ากลาย 
  กลับสูงสําเนียงพิปราย   กไดดั่งจินดาประสงค 
   จึ่งหามมิใหเอา   ไมตรีเขาประทับลง 
  อักษรสูงตํ่าคง    ทั้งคําเปนแลคําตาย 

     (จินดามณี ฉบบักรมหลวงวงษาธิราชสนิท 2512 : 90) 
จากหลักการขางตนหามมิใหใชวรรณยุกตตรีในอักษรสูงและอักษรต่ําทั้งพยางคเปนและพยางคตาย 
 นอกจากนี้ในจินดามณี  ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนทิ  ยังกลาวถึงหลักเกณฑการทํา
คําที่มีเสียงยาวใหเปนเสียงส้ันโดยใชไมไตคู  ดังนี ้
   คํายาวจักสั้นนั้นไฉน   อาจาริยทานไข 
  โอวาทบังคับปรับปรุง  
   ควรใสตายคูเขาผดุง   ชักคําบํารุง 
  ที่ยาวใหสั้นบรรหาร 

     (จินดามณี ฉบบักรมหลวงวงษาธิราชสนิท 2512 : 93) 
 ดังนั้นจึงกลาวไดวา  จินดามณี  ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท เปนแบบเรียนภาษาไทย
เลมแรกในสมยัรัตนโกสินทรตอนตนที่แกปญหาการใชไมตรีและไมไตคูซํ้าซอนกัน  คือ  อธิบาย
วิธีใชเครื่องหมายทั้งสองที่แตกตางกันอยางชัดเจน 
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 จากการศึกษาแบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พบวามกีารกําหนด
หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวา ดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 51  หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร 

ตอนตน 
แบบเรียนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

เนื้อหาใน
แบบเรียน ประถม กข  ก กา ประถม ก กา 

หัดอาน ปฐมมาลา 
จินดามณี ฉบับ
กรมหลวงวงษาธิ

ราชสนิท 
1. จํานวนรูป
วรรณยุกต 4  รูป 2  รูป 4  รูป 

 
4  รูป 

2.ชื่อ
วรรณยุกต 

     ไมเอก 
     ไมโท 
     เลขเจ็ด,  ไมตรี 
     กากะบาด 

   พินธเอก(ไมเอก) 
     ไมโท 
ไมตรี (ไมปรากฏรูป) 

     พินธุเอก 
     พินธุโท 
     ไมตรี 
     ตีนกา, จัตวา 

     เอก 
     โท 
     ตรี 
     จัตวา 

3.วิธีใชรูป
วรรณยุกต 

ไมตรี (      ) สําหรับใชกับ
อักษรกลางคําตาย ทําใหคํา
นั้นเปนเสียงสั้นและเสียง
สูงขึ้นเล็กนอย 
 
ไมจัตวา (      )  ใชกับอักษร
กลาง  ทําใหคํามีเสียงสูง
เหมือนอักษรสูง 
 
หมายเหตุ 
     นอกจากนี้อธิบายการใช
ไมไตคู  
(     )  ทําใหออกเสียงสั้น
คลายไมตรี 
 (    ) 

กลาววาไมตรี  
ใหเรียนเมื่อโตขึ้น 

1) ใชไมตรี และจัตวา (ตีนกา) 
ไดในแมกก 
2)   ใหใชไมตรี และจัตวาได
ในแมเกอย 
3)  ไมควรใสไมเอกและ
ไมโทในแมกก (ฆาฏคํา) 
4)  อักษรกลางถาตองการให
เสียงสูงเหมือนมี  ห  นํา  ให
ใสไม       (ตีนกา) 

หลักเกณฑการใช
ไมไตคูเพื่อใหออก
เสียงสั้น 
 
หลักการใช
วรรณยุกตตรีและ
จัตวาในอักษรสูง
และอักษรต่ําคํา
เปนหรือคําตายที่
ออกเปนเสียงตรี
และจัตวาไมตอง
ใสรูปวรรณยุกต
ตรี 
 

4. ตัวอยาง
คําท่ีใชรูป
วรรณยุกต
ตรีและจัตวา 

รูปวรรณยุกตตรี 
เจก   เดก   โตะ   กก 
รูปวรรณยุกตจัตวา 
กา  อา  โอย  โอ  เกง  เบง  
ออ 

รูปวรรณยุกตตรี 
 

(ไมปรากฏ) 
รูปวรรณยุกตจัตวา 

(ไมปรากฏ) 
 

รูปวรรณยุกตตรี 
 

(ไมปรากฏ) 
รูปวรรณยุกตจัตวา 
จา   วิ่งจี๋ 

วรรณยุกตตรี 
โตะ   กก 
วรรณยุกตจัตวา 

- 
(ไมปรากฏ) 
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 สรุปไดวาแบบเรียนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการสอนหลักเกณฑเกี่ยวกับการใช
วรรณยกุตตรีและจัตวา  ดังนี ้
 (1) สอนวรรณยุกตแบบแจกลูก  
       การแจกลกู  หมายถึง  การเทียบเสียงโดยเริ่มจากคําที่อานได โดยนําคํานัน้มา
เปลี่ยนพยัญนะตน  พยัญชนะทาย  หรือวรรณยุกต  จะทําใหเสียงของคําเปลี่ยนไปดวย 
  เชน    ก  ก  ก              กา  กา  กา            กี่  กี๊  กี ๋
 (2) แบบเรียนฉบับเดียวกันอธิบายวิธีการใชเครื่องหมายขัดแยงกนั  
      แบบเรียนประถม กข ก กา  ใหใชไมตรี  (  )  กับคําตายที่มีตัวสะกดและไมมี
ตัวสะกด  และอธิบายวาไมตรี  (  ) นี้บังคับใหเสียงส้ันและสูงขึ้นนิดหนึง่  พรอมทั้งใหคําตัวอยาง
การใชไมตรี  เชน  เจก  เจก และใหใชไมไตคู  (   )ในคําที่ออกเสียงสั้นที่มีเสียงเหมือนเสียงตรีดวย
เชนกัน   
     การอธิบายการใชไมตรีวาทําใหเสียงส้ัน  และไมไตคูวาทําใหเสียงสั้นเหมือนเสียงตรี
นี้ มีผลทําใหคาํที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจํานวนมากมีรูปเขยีนที่ไม
แนนอน คือมรูีปแปรของคําที่ใชไมตรีกับไมไตคู เชน    

 เจก ~  เจก็       เรว ~ เร็ว      เบด ~ เบ็ด 
  เหลก ~ เหล็ก                   เอน ~  เอ็น 
การเขียนเชนนี้ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนถือวาไมผิดเพราะมกีําหนดไวอยางชัดเจนในแบบเรยีน
สมัยนั้นไดแก หนังสือประถม กข ก กา 
   สวนในจินดามณี ฉบับกรมหลวงวงษาธริาชสนิทมีหลักเกณฑการใชไมตรีและไมไตคู
ที่แตกตางกันอยางชัดเจนวาใหใสรูปวรรณยกุตตรีในคาํที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางเทานั้น  อีก
ทั้งไดกําหนดหลักเกณฑการใชไมไตคูวาใหใชในคําที่เปนเสียงสั้นเทานั้น  
 
7.3 แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  
 แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง (พ.ศ.2394-2468) ที่นํามาศึกษา ไดแก  

1) อักษรนิต ิ ของพระอมราภิรักขิต (เกดิ) วัดบรมนิวาส 
2) มูลบทบรรพกิจ  ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย  อาจารยางกูร)   
3) พิศาลการันต  ของพระยาศรสุีนทรโวหาร (นอย  อาจารยางกูร)   
4) แบบเรียนเร็ว ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   
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1)  อักษรนิต ิ
 หนังสืออักษรนิติ  แตงโดยพระอมราภิรักขติ (เกิด)  วดับรมนิวาส  ในสมัยรัชกาลที่ 4  มี
การกลาวถึงรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาปนกับเครื่องหมายและอกัษร  ดงันี้ 

     เครื่องหมายใชกับอักษร 
  ไมคอน   เอก 
  ฃอ    โท 
  เลขเจ็ด    ตรี 
  ตีนกา    จัตวา 
  เลขแปด   ตายคู                               

 (อักษรนิติ 2513: 150) 
 และอธิบายถึงการออกเสียงคําที่ผันดวยไม  ตรี  จัตวาวา อักษรกลางเมื่อใสไมตรีทําใหมี

เสียงสูงเชนเดยีวกับอักษรต่ําที่ใสไมโท และอักษรกลางเมื่อใสไมจัตวาใหอานเสยีงสูงเหมือนอักษร
สูง  ดังตอไปนี้ 

 ๏  ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ ๙ อักษรนี้  ถาใสไมตรี  ใหอานเสียงสูงเสมอ  ค ช ท พ  
 ที่ใสโท  ถาใสจัตวาใหอานเสียงสูงเสมอ  ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ส ห ดังนี้ ฯ 

   ก       จ              อ   
       ก   ก        จ  จ       อ  อ 
      ก   ก           จ   จ          อ   อ 
 ที่ใสไมตรีในสยามพากยไมมีชัด  มีชัดแตในคําตาย ดังนี้ สามกก  กั๊กเลนถั่ว  น้ําไหลโจก  ไกรอง

โอก  แมนในอักษรอื่นก็ใชไดบาง  แตไมจัตวามีชัดดังนี้  เกงกา  นาจอ  นาจิ๋ว  เดี๋ยวนี้  ตีต๋ัว ไมโตรน นกบินปรอฯ 
 ๏  อักษรอื่น  นอกจาก ๙ ตัวนี้สําเนียงไมตรีไมจัตวาอยูเอง  ดังนี้   

   ค   ข   ข   ค   ข                            ง   หง   ง   ง  หง 
                     ค                                   ง             

        (อักษรนิติ 2513: 160)  
2)  มูลบทบรรพกิจ 

      ในมูลบทบรรพกิจ มีการกลาวถึงรูปวรรณยุกตสําหรับผันอักษร ๓ หมู  ดังนี ้
 ไมเอก                  วรรณยุต ๑๓ คือ 
 ไมโท       
 ไมตรี     
 ไมจัตวา     สําหรับผันอักษร ๓ หมู  
 กากบาท    
 ตีนกา   

       (มูลบทบรรพกิจ 2514: 5) 
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  และมีการกลาวถึงการผันวรรณยุกตตามอกัษรสูง  อักษรกลาง  และอักษรต่ํา  
ดังนี ้

  ๏  อักษรสูง ๑๑ ซึ่งแจกออกเปนแม ก กา นั้น  ผันดวยไม        ตัวหนึ่งเปน  ๓  คํา   
เวนแตคําตาย ๔ ตัว คือ  ขิ  ขึ  ขุ  ขะ  นอกนั้นผันดังรูปหางโค  ดังนี้  เชน 

  ๏  ข      ขา      ขิ      ขี      ขึ      ขื      ขุ      ขู      เข 
                  ข      ขา              ขี่              ขื่                ขู       เข 
                ข     ขา              ขี้              ขื้                ขู        เข 

       (มูลบทบรรพกิจ 2514: 7) 
  ๏  อักษรกลาง ๙ ที่แยกออกเปนแม ก กา นั้น  ผันดวยไม                ตัวหนึ่งเปน    

 ๕  คํา  เวนแต  กิ  กึ  กุ  กะ  คําตายผันไมได   นอกนั้นผัน  ดังนี้  เชน 
    ก   ก   ก     กา   กา   กา  กี่   กี๊   กี๋  กื่   กื๊   กื๋ 
  ๏      ก     ก          กา     กา                       กิ   กี   กี้       กึ    กื   กื้ 

       (มูลบทบรรพกิจ 2514: 11) 
  ๏  อักษรต่ํา ๒๔ ซึ่งแจกออกนั้น  เวนแตคําตาย ๔ ตัว คือ  คิ  คึ  คุ  คะ  นอกนั้น 

 ผันดวยไม        ชอนขึ้นดังงากุญชร  ตัวหนึ่งเปน ๓ คํา  ดังนี้  เชน 
  ๏  ค     ค     คา     คา     คิ     คี     คี้     คึ     คื     คื้     คุ     คู     คู     เค     เค 
            ค              คา                    คี่                    คื่                    คู              เค   

       (มูลบทบรรพกิจ 2514: 16) 
3)  พิศาลการนัต 

 ในหนังสือพิศาลการันต  มีการกลาวถึงรูปวรรณยกุตไมตรีและไมจัตวา  ดังนี ้
๏  คําที่ตองใชไม            ซึ่งเปนภาษาไทยบาง  ภาษาอื่นบาง  มักตกอยูในอักษร 

 กลางโดยมาก 
      (พิศาลการันต 2514: 271) 

 มีตัวอยางคําทีใ่ชไมตรีเรียงตามตัวอักษร เชน กุกกู  ไกกุก  เจาโล  ลูกไกเจี๊ยบ  ดอก วา 
สุนักข  ตั๋งโตะ  บู   เด็กเปยกๆ  คําตัวอยางใชไมจัตวารยีงตัวอักษร  เชน  เกงกา  หงอยกอย  หนาจิ๋ว  
ดูดู  ประเดี๋ยว  ตง  ดําปดป  ขนมอี๋ และกลาวถึงการใชไมไตคูวา  “อักษรควรใชไม      ชักเปนคําส้ัน
เหมือนคําเหลานี้  เก็บไว  เจด็วัน  เจ็บแสบ  เด็กๆ  เบ็ดเสร็จ  เปด  เม็ด  สําเร็จ  เล็ก  เหล็ก  เล็บ  เก็บ  
เล็น  เอ็น” 
 กลาวไดวาพิศาลการันตเปนแบบเรียนในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่อธิบายย้ําจินดามณี ของ
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ถึงการใชไมไตคูวา ทําใหคําเปนเสียงสัน้ พรอมทั้งมคีําตัวอยาง โดย
ยกตวัอยางคําที่มีการเขียนลักล่ันในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและสมยัรัตนโกสินทรตอนกลาง 
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เพื่อใหคนไทยเขียนโดยใชไมไตคูเทานั้น เมื่อตองการใหเปนเสียงสั้น เชน เล็ก  เบด็เสร็จ  เปด  เมด็  
เหล็ก  มีผลทําใหรูปแปรของคําดังกลาวหายไปในที่สุด 

 นอกจากนี้ยังกลาวถึงการเปลี่ยนรูปไม    จากไมโทมาเปนไมจัตวาวา  “ไมตีนกา     นี้  
แตโบราณมาใชเปนไมโทอยาง 1  นักปราชญภายหลังจดัเปนไมจัตวา  สําหรับชกัเสียงสูงในอักษร
กลางอยางหนึง่” 

(พิศาลการันต 2514 : 275) 
 

4)  แบบเรียนเร็ว  
  แบบเรียนเร็ว ของ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานภุาพ  แบง

เนื้อหาที่สอนออกเปน  ๓  ตอน  คือ  เลม ๑  ตอนตน  สอนใหอาน  เลม ๒  ตอนกลาง  สอนให
เขียนหนังสือ  เลม ๓  ตอนทาย  สอนใหแตงหนังสือ  ซ่ึงในเลม ๑  ตอนตนสอนการผันอักษรกลาง  
อักษรสูงและอักษรต่ํา  ซ่ึงการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจะปรากฏอยูในการผันอักษรกลางคํา
เปนและคําตาย  ดังนี ้

คําเปน 
กา   กา   กา   กา กา 

               คา 
คา   ขา    คา ขา 

               ขา 
 
              ไล 

ไล ไหล    ไล ไหล 
             ไหล 

       (แบบเรียนเร็ว 2542: 30 เลม 1) 
 
คําตาย 
จะ  จะ จะ จะ 
ขะ  คะ คะ คะ 
หนะ นะ นะ นะ 
ฉิ  ชี ชิ ช๋ี 
       (แบบเรียนเร็ว 2542: 31 เลม 1)  

 จากการศึกษาแบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางพบวา มีการกําหนด
หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวา ดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 52  หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร 
      ตอนกลาง 

 
แบบเรียนสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง เนื้อหาในแบบเรียน 

อักษรนิติ มูลบทบรรพกิจ พิศาลการันต แบบเรียนเร็ว 
1.จํานวนรูป
วรรณยุกต 4  รูป 

4  รูป 4  รูป 4  รูป 

2.ชื่อวรรณยุกต        ไมคอน (เอก) 
       ฃอ, โท 
       เลขเจ็ด, ตรี 
       ตีนกา, จัตวา 

  ไมเอก 
  ไมโท 
  ไมตรี 
  ไมจัตวา, กากบาท, 
ตีนกา 

  ไมเอก 
  ไมโท 
  เลขเจ็ด 
  ไมจัตวา 

  ไมเอก 
  ไมโท 
  เลขเจ็ด 
  ไมจัตวา 

3.วิธีใชรูป
วรรณยุกต 

1) ใสไมตรีในอักษร
กลางใหอานเสียงสูง
เหมือนอักษรต่ําที่ใส
ไมโท 
2)  ใสไมจัตวาใน
อักษรกลางใหอาน
เสียงสูงเหมือนอักษร
สูง 
3) อักษรสูงไมตองใส
ไมตรีและไมจัตวา
เพราะมีเสียงจัตวาอยู
แลว 

ไมตรี(    ) และ
ไมจัตวา (   ) ใชผันได
เฉพาะอักษรกลางคํา
เปน  คําตายผันดวย  
      ไมได  
ตัวอยางการผัน 
      กา        กา       กา 
กา       กา 

ไมตรี(    ) และ
จัตวา  
(   ) สวนมากจะ
ใชกับอักษรกลาง 
พบทั้งในคําไทย
และคําภาษาอื่น 
และอธิบายวาไม
ไตคูทําใหคําเปน
เสียงสั้น เชน เปด 
เม็ด 

สอนผัน
วรรณยุกตดวย   
     และ      ใน
อักษรกลางทั้งคํา
เปน และ 
คําตายและผัน
วรรณยุกตจัตวา   
(   ) ในอักษรต่ําคํา
ตาย 

4.ตัวอยางคําที่ใช
รูปวรรณยุกตตรี
และจัตวา 

รูปวรรณยุกตตรี 
สามกก  กั๊ก  โจก  
โอก 
รูปวรรณยุกตจัตวา 
เกงกา  นาจอ  
นาจิ๋ว  เดี๋ยวนี้  ตีต๋ัว  
ไมโตรน  บินปรอ  

รูปวรรณยุกตตรี 
กา  กี๊  กื๊ 
อา  โป  เอ  โอ   
รูปวรรณยุกตจัตวา 
กา  กี๋  กื๋ 
ไอ  ไป  ป  อู  เป 

รูปวรรณยุกตตรี 
กุกกู  ทําเก  จีนเกา  
สามกก  น้ํากอก  
กาด  เสื้อสะกอด   
รูปวรรณยุกต
จัตวา 
เกงกา  อากู  เดิน
เก  เถาแก  ขนม
โก  กวยเต๋ียว 

รูปวรรณยุกตตรี 
กา  จะ  ตาแปะ  
ตาเกา  โปะ  เจ  
ไอยา 
รูปวรรณยุกต
จัตวา 
กา  จะ  คะ  นะ  ช๋ี   
กะเปา  จา  เทาแก  
ต๋ัว  เป 
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 สรุปไดวาแบบเรียนในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางมีการสอนหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ใชวรรณยุกตตรีและจัตวา  ดงันี ้

(1) สอนวรรณยุกตแบบแจกลูกและแบบผนัวรรณยุกต 
  การแจกลกู  หมายถึง  การเทียบเสียงโดยเริ่มจากคําที่อานได โดยนําคํานั้นมา
เปลี่ยนพยัญนะตน  พยัญชนะทาย  หรือวรรณยุกต  จะทําใหเสียงของคําเปลี่ยนไปดวย  
คําที่นํามาแจกลูกมีทั้งคําที่มีใชอยูในภาษาไทย เชน    โป   โป   โป           เก    เก    เก            
และคําที่ไมมทีี่ใชในภาษาไทย เชน     ฏา    ฏา    ฏา  ฏ    ฏ     ฏ 

(2) การใชรูปวรรณยกุตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางบางคํายังมีความลักล่ันอยู  
แมจะมกีารกําหนดวิธีใชอยางชัดเจนแลวในแบบเรียนในปลายสมัยรัตนโกสินทรตอนตน คือจินดา
มณี ฉบับกรมหลวงวงษาธริาชสนิท ซ่ึงเปนตนแบบในเรื่องของการใชไมไตคูเพื่อใหออกเสียงส้ัน
ของแบบเรียนในสมัยตอๆมาจนถึงปจจุบนั แตในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางยังคงพบรูปแปรของ
คําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีกับเครื่องหมายไมไตคู  พบทั้งในคําไทยและคํายืมภาษาตางประเทศ  เชน 
เปด ~ เปด     เกบ ~ เก็บ    แคบซูล ~ แค็บซูล  ดังนั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางจึงมีแบบเรียน
ที่กําหนดหลักเกณฑการใชไมไตคูเพื่อใหออกเสียงส้ันอีกครั้งในหนังสือพิศาลการันต และนําคําที่
เปนปญหามาเปนตัวอยางไวในแบบเรียน เพื่อใหเห็นวาเขียนไดรูปเดียว คือ ใชไมไตคู เมื่อตองการ
ใหออกเสยีงส้ัน ไดแก  เก็บ  เปด 

   
7.4 แบบเรียนภาษาไทยสมัยปจจุบัน  
 แบบเรียนภาษาไทยสมัยปจจบุัน(พ.ศ.2469-2550) ที่ผูวิจยันํามาศึกษา ไดแก   

1) หลักภาษาไทย ของ พระยาอปุกิตศิลปสาร   
2) ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   
3) ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  
4) ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
5) หนังสืออุเทศ (บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 1) 

 
1)  หลักภาษาไทย  ของพระยาอุปกิตศิลปสาร 

 หลักภาษาไทย  กลาวถึงรูปวรรณยุกตไว  ดงัตอไปนี ้
 ภาษาไทยนยิมใชวรรณยุกตดวย  จึงตองมีอักษรวรรณยุกตบังคับอีกตอหนึ่ง  จะอาน
เปนเสียงสูงๆต่ําๆตามอําเภอใจไมได  วรรณยุกตมีรูปตางกันเปน  ๔  ดังนี ้
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 (๑)          เรียก ไมเอก 
 (๒)          เรียก ไมโท 
 (๓)          เรียก ไมตรี 
 (๔)          เรียก ไมจัตวา  (เหมอืนเครื่องหมายบวก) 
 รูปวรรณยกุตทั้ง ๔ นี้ใชเขยีนบนสวนทายของพยัญชนะตน  ดังนี้  กรอย  ดวย  กก  เจอ 
ถามี    สระอยูใหเขยีนขางบนรูปสระนั้นอกีตอหนึ่ง  ดังนี้  เคล่ือน, ช้ิน, กั๊ก, ตื๋อ 

 นอกจากนี้พระยาอุปกติศิลปสาร  (2518 : 13-17) ไดกําหนดแบบหลักวรรณยกุต16เพื่อ
พิจารณารูปวรรณยุกตในพยางค การจําแนกรูปวรรณยุกตในพยางคดูที่ความสัมพนัธระหวางชนดิ
ของพยัญชนะตน ซ่ึงไดแก  อักษรสูง  อักษรกลาง  และอักษรต่ํา การประสมสระเสียงส้ัน – ยาว และ
ลักษณะพยางคเปน – พยางคตาย  

 แบบหลักวรรณยกุต ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร (2518 :17) กลาวถึงการใชรูปวรรณยุกต
ตรีและจัตวาวาทําใหอักษรกลางผันไดครบ  5  เสียงและการใชรูปวรรณยุกตจัตวาในคาํตาย  ดังนี ้
 อักษรกลาง ผันไดครบทั้ง 5 เสียง คือ 

       คําเปน  พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ  ผันดวยไม                     เปนเสียงเอก  โท  ตรี  จัตวา   
             ตามลําดับ  ดังนี้  กา  กา   กา  กา  กา 
 
 คําตาย  พื้นเสียงเปนเสียงเอก ผันดวยไม                    เปนเสียง  โท  ตรี  จัตวา ตาม 
             ลําดับ  ดังนี้  กะ   กะ   กะ   กะ... 
 คําตาย รัสสระ  พื้นเสียงเปนเสียงตรี ผันดวยไม            เปนเสียง โท และจัตวา  ตาม 
             ลําดับ ดังนี้ คะ  คะ  คะ, คัก  ค่ัก  ค๋ัก 
       คําตาย ทีฆสระ  พื้นเสียงเปนเสียงโท ผันดวยไม          เปนเสียง ตรี และจัตวา  ตาม 
             ลําดับดังนี้ คาก  คาก  คาก 

(พระยาอุปกิตศิลปสาร 2518 : 15) 
        

 นอกจากนี้ยังไดอธิบายถึงการผันวรรณยกุตในอักษรต่ําเดี่ยววา 
 
   อักษรเดี่ยว  คืออักษรต่ําท่ีไมมีเสียงอักษรสงูเปนคูกันมี 10 ตัว คือ  ง  ญ  ณ  น  ม  ย  
ร  ล  ว  ฬ  พวกนี้ไมมีเสียงอกัษรสูงเปนคูกันเขาชวยใหผันไดครบ 5 เสียงอยางอักษรคู จึง

                                                 
 16 ดูภาพที่ 1 ในบทที่ 3 
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ตองมีวิธีใชวรรณยุกตอีกอยางหนึ่ง คือใชอักษรกลางหรอือกัษรสูงนํา  ถาอักษรกลางนําจะ
ผันอยางเดี่ยวกบัอักษรกลาง ดังนี้ 
   กงา (กะ – งา)  กงา  กงา  กงา  กงา,  กรา  (ก๎รา)  กรา   กรา  กรา  กรา  วิธีนํานี้บางทีก็
อานเปน 2 พยางค เชน กงา  อานวา  กะ-งา  บางทีก็อานกล้ําเปนพยางคเดียว เชน กรา  
อานวา  ก๎รา  แตถาตัว อ นํา ตัว ย ไมตองอานออกเสียงตวั อ ดังนี้ อยา  อยา  อยา  อยา  
อยา ออกเสียงดวยตัว  ย ตัวเดียว เปนแตผันอยางอักษรกลางเทานั้น ถาอักษรสูงนําก็อาน
เสียงอักษรสงูดงันี้ ขงา  (ขะ-หงา)  ขงา  ขงา,  ขรา (ข๎รา)  ขรา  ขรา  แตถาตัว ห นํา ไมตอง
ออกเสียงตัว ห ออกเสียงอักษรเดี่ยวท่ีตามหลงัเปนเสียงจัตวา และผันอยางอกัษรสูง ดังนี ้ 
หงา  หงา  หงา 

   ดวยใชวิธีนําเชนนี้  อักษรเดี่ยวจึงผันไดครบทั้ง 5 เสียง ดังนี้ 
               อยา  อยา   อยา  อยา  อยา,   งา   หงา   งา/หงา     งา   หงา                 
  

2)  ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   
 แบบเรียนภาษาไทยที่นํามาศกึษาในชวงชัน้ที่ 1 คือ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู
พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ในเนื้อหากลาวถึงการอานและสังเกตรูปและเสียงวรรณยุกต ไวดังนี ้

 อานและสังเกตรูปและเสียงวรรณยุกต 
  ติ๊ดตี่ถือถุงเสื้อลายเสือไปซื้อเสื่อ 
  สายลับจิ๋วถือถงุเสื่อลายเสอืไปซื้อเสื้อ 
 
 วรรณยุกต มี ๔ รูป 
     ไมเอก     ไมโท     ไมตรี     ไมจัตวา 
 วรรณยุกต มี ๕ เสียง 
  เสียงสามัญ  เสียงเอก        เสียงโท      เสียงตรี    เสียงจัตวา 

             (ภาษาพาท ีป.3 2550 : 14) 
 นอกจากนี้ในหนังสือภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ยงักลาวถึงการผันวรรณยกุตไว 

ดังนี ้
  อักษรกลาง  ผันได ๕ เสียง  คือ  เสียงสามัญ  เสียงเอก  เสียงโท 

  เสียงตรี  และเสียงจัตวา  โดยมรีูปวรรณยุกตกบัเสียงตรงกัน  เชน  กา  กา  กา   
กา  กา 

 อักษรสูง      ผันได ๓ เสียง คือ เสียงเอก  เสียงโท  และเสียงจัตวา  เชน  
ขา  ขา  ขา (ขา เปนเสียงจัตวาไมมีรูปวรรณยุกต) 
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 อักษรต่ํา     ผันได ๓ เสียง คือ  เสียงสามัญ  เสียงโท  และเสียงตรี  แต 
รูปวรรณยุกตกบัเสียงไมตรงกนั เชน  คา  คา  คา 
 นอกจากอธิบายการผันอักษรกลาง  อักษรสูงและอักษรต่ําแลว  ยังไดแสดงตาราง
เปรียบเทียบเสียงอักษรกลาง  อักษรสูงและอักษรต่ํา 

 
(๑)  การผันเทียบเสียง อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรต่ํา ไดดังนี้ 

 
 เสียงวรรณยุกต 
 
อักษร 

 
สามัญ 

 
เอก 

 
โท 

 
ตรี 

 

 
จัตวา 

อักษรกลาง กา กา กา กา กา 
อักษรสูง - ขา ขา - ขา 
อักษรตํ่า คา - คา คา - 

 
 

(๒)  ถานําอักษรสูงและอักษรต่ํา มาผันดวยกัน จะผันไดครบ ๕ เสียง ดังนี ้
 

 เสียงวรรณยุกต 
 
อักษร 

 
สามัญ 

 
เอก 

 
โท 

 
ตรี 

 

 
จัตวา 

อักษรสูง - ขา ขา - ขา 
อักษรตํ่า คา - คา คา - 

 
(๓) สังเกตการผันอกัษรต่ํา รูปวรรณยุกตและเสียงวรรณยุกต จะไมตรงกัน 

อักษรต่ํา  
  มีเสียงสูงกวารูปวรรณยุกตหนึ่งระดับ  เชน ทอ ทอ ทอ 

 
ทอ ไมมีรูปวรรณยุกต  เสียงสามัญ 
ทอ รูปวรรณยุกต       (เอก) แตเสียงวรรณยุกตโท 
ทอ รูปวรรณยุกต      (โท) แตเสียงวรรณยุกตตรี 
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(๔) การผันเทียบเสียง อักษรกลาง  อักษรสูง  อักษรตํ่า  เมื่อมีตัวสะกดผันไดดังนี้ 
 

    เสียงวรรณยุกต 
 
อักษร 

 
สามัญ 

 
เอก 

 
โท 

 
ตรี 

 

 
จัตวา 

อักษรกลาง กาง กาง กาง กาง กาง 
อักษรสูง - ขาง ขาง - ขาง 
อักษรตํ่า คาง - คาง คาง - 

 
ถาใชสระเสียงยาว เชน  อี  อู  เอ  แอ  โอ  และสะกดดวย  ง  น  ม   

ย  ว  ก็จะผันไดเชนนี้เหมือนกนั 
คําบางคําใชสระเสียงยาว  คําบางคําใชสระเสียงสั้น  การผันอกัษร

แตกตางกัน  ดังนี้ 
 

  
 
   
 
 
 

 
 (ภาษาพาที ป.3 2550 : 112-115) 

 
3)  ภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

 แบบเรียนภาษาไทยที่นํามาศกึษาในชวงชัน้ที่ 2 คือ หนังสือเรียนสาระการเรียนรู
พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ของ กระทรวงศึกษาธิการในเนื้อหา
กลาวถึงการผันวรรณยุกต ดงัตารางตอไปนี้ 
 
 
 

 
สามัญ 

 
เอก 

 
โท 

 
ตรี 

 

 
จัตวา 

ปอ ปอ ปอ ปอ ปอ 
- ถอ ถอ - ถอ 

 
ที่ใชสระเสยีงยาว 

 
อักษรกลาง 
อักษรสูง 
อักษรต่ํา ทอ - ทอ ทอ - 
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ลักษณะพยางค สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 

อักษรกลาง คําเปน 
 
 

คําตาย 

กา 
กัง 
กํา 

กา 
กั่ง 
ก่ํา 
จะ 
จัด 
จาด 

กา 
กั้ง 
ก้ํา 
จะ 
จั้ด 
จาด 

กา 
กั๊ง 
ก๊ํา 
จะ 
จั๊ด 
จาด 

กา 
กั๋ง 
ก๋ํา 

(จะ) 
(จั๋ด) 
(จาด) 

อักษรสูง คําเปน 
 
 

คําตาย 

 ขา 
ข่ัง 
ไข 
ขะ 
ขัด 
ขาด 

ขา 
ข้ัง 
ไข 

(ขะ) 
(ข้ัด) 
(ขาด) 

 ขา 
ขัง 
ไข 

อักษรต่ํา คําเปน 
 
 

คําตายเสียงสั้น 
คําตายเสียงยาว 

คา 
คัน 
เคา 

 คา 
ค่ัน 
เคา 
คะ 
ค่ึก 
คาก 
แคบ 

คา 
ค้ัน 
เคา 
คะ 
คึก 
คาก 
แคก 

 
 
 

(คะ) 
(ค๋ึก) 
(คาก) 
(แคบ) 

คําในวงเล็บ ( ) ไมมีที่ใชในภาษาเขียน 
 

4)  ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 แบบเรียนทีน่ํามาศึกษาในชวงชั้นที่ 4 ไดแก ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 ของ กระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึงเรือ่งวรรณยกุตไว  ดังตอไปนี ้
 เสียงวรรณยุกตในภาษาไทย  มี  ๕  เสียง  คือ  เสียงสามัญ  เสียงเอก  เสียงโท  เสียงตรี   
               และเสียงจัตวา  แตมีเครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกตเพียง  ๔  รูป  คือ     (ไมเอก)     (ไมโท) 
                   (เสียงตรี)     (ไมจัตวา)  เครื่องหมายวรรณยุกตนี้ไมไดใชแทนเสียงวรรณยุกตนั้นๆตรงตัว 
               เสมอไป  เพราะตองเปลี่ยนแปรไปตามกลุมของพยญัชนะวาเปนอักษรกลาง  อักษรต่ําหรือ 
               อักษรสูง  ดังตัวอยางตารางตอไปนี้ 
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เสียง 

รูป 
สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 

- กา เปลือก  ถาก พากย  ทาก คะ  คัด เสือ  ขา  หนา 
ไมเอก - ปา  โขง พ่ี  โนน - - 
ไมโท - - จา  ถา นา  คั้น - 
ไมตรี - - - เก  โตะ - 
ไมจัตวา - - - - กา 

 
 จะเห็นวา  ในคําบางคํามีรูปและเรียกเสียงวรรณยกุตไมตรงกัน  พยัญชนะตน  สระ  
และพยัญชนะสะกดมีความสําคัญตอการผันวรรณยกุตไมนอยไปกวารูปวรรณยกุต  ผูที่แมนยํา
หลักการผันอกัษรซึ่งจําแนกพยัญชนะตนเปนอักษรสูง  อักษรกลาง  หรืออักษรต่ํา  ในพยางคเปน
และ พยางคตายจะใชรูปวรรณยกุตไดถูกตอง 
 

5)  หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย  เลม 1 
  บรรทัดฐานภาษาไทย  เลม 1 (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 131-132) กลาวถึงการใชรูป

วรรณยกุตในคําไทยและคําที่ยืมจากภาษาตางประเทศ  ดังตอไปนี ้
 

 ก. การใชวรรณยุกตในคําไทย 
พยางคและคําภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกตเปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่ง  แต 

          ในการเขียนพยางคหรือคํานั้นจะตองใสเครื่องหมายวรรณยุกตหรอืไม  ถาใสจะใส 
          วรรณยุกตใดขึ้นอยูกับหลักการผันวรรณยุกต  เมื่อตองการเขียนพยางคหรือคําใหมีเสียง 
          วรรณยุกตใด  ก็ใหใชหลักการผันวรรณยุกตนั้น  เชน  คําแสดงความสุภาพในภาษาไทย   
          วา  คะ  คะ   คะ  ในประโยคตอไปนี้ 

เรื่องนี้คุณพิจารณาแลวหรือคะ 
ประโยคนี้เปนประโยคคําถาม  คําวา  คะ  ออกเปนเสียงตรี  ไมตองใสเครื่องหมาย 

          วรรณยุกต 
เรื่องนี้ดิฉันพจิารณาแลวคะ 
ประโยคนี้เปนประโยคบอกเลา  คําวา  คะ  ออกเปนเสียงโท  ตองใสเครื่องหมาย 

วรรณยุกตเอก 
คะ! คุณจะใหดิฉันพิจารณาเรื่องนี้ซ้ําอีกหรอื 
ประโยคนี้เปนประโยคคําถามอยางแปลกใจ  คําวา  คะ  ออกเปนเสียงจัตวา  ใส 
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เครื่องหมายวรรณยุกตจัตวา 
ข. การใชวรรณยุกตในคําที่มาจากภาษาอื่น 

๑)  คําท่ีมาจากภาษาจีน  จะใชวรรณยุกตตามเสียงท่ีไดยิน  เชน  กง  เกี๊ยว   
กวยเตี๋ยว  ขากวย  จับฉาย  เจ  ตี๋  ไตกง 

๒)  คําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ  สวนใหญไมใสเครื่องหมายวรรณยุกต  เชน           
เทป  ช็อกโกแลต  ชอลก  ซุป  นอต  เทคนิค  ออฟฟศ  ยุโรป  อียิปต  ฟอรด  ยูเนสโก          
วอชิงตัน  ไนโตรเจน  นิวยอรก 

แตมีบางคําใสวรรณยุกต  ใหเขียนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  เชน            
แท็กซี่  เชิ้ต  โนต  กาซ  แกส  โจก  โปบ  แปบ” 

 
จากการศึกษาแบบเรียนภาษาไทยสมัยปจจบุัน พบวามกีารกําหนดหลักเกณฑการใชรูป

วรรณยกุตตรีและจัตวา ดังตารางตอไปนี ้
 

ตารางที่ 53 หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยสมยัปจจุบัน 
 

แบบเรียนสมัยปจจุบัน เนื้อหาใน
แบบเรียน หลักภาษาไทย ภาษาพาที  

 ป. 3 
ภาษาพาท ี
  ป. 4 

ภาษาเพื่อ
พัฒนาการ
สื่อสาร 
ม.5 

บรรทัดฐานภาษาไทย   

1.จํานวนรูป
วรรณยุกต 

4  รูป 4  รูป 4  รูป 4  รูป 4  รูป 

2.ช่ือ
วรรณยุกต 

 ไมเอก 
  ไมโท 
  ไมตร ี
  ไมจัตวา 

  ไมเอก 
  ไมโท 
  ไมตร ี
  ไมจัตวา 

  ไมเอก 
  ไมโท 
  ไมตร ี
  ไมจัตวา 

  ไมเอก 
  ไมโท 
  ไมตร ี
  ไมจัตวา 

  ไมเอก 
  ไมโท 
  ไมตร ี
  ไมจัตวา 
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ตารางที่ 53 หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยสมยัปจจุบัน (ตอ) 
 
เนื้อหาใน แบบเรียนสมัยปจจุบัน 
แบบเรียน หลักภาษาไทย ภาษาพาที  

 ป. 3 
ภาษาพาท ี
  ป. 4 

ภาษาเพื่อ
พัฒนาการ
สื่อสาร 
ม.5 

บรรทัดฐานภาษาไทย   

3.วิธีใช 
รูป
วรรณยุกต 

แผนภูม ิ
 แบบหลัก
วรรณยุกต 
     อธิบายการ
จําแนกรปู
วรรณยุกตใน
พยางคโดย
พิจารณา 
- พยัญชนะตน 
ไดแก  อกัษรสูง  
อักษรกลาง  และ
อักษรต่าํ 
- การประสมสระ
เสียงสั้น – ยาว  
- ลักษณะพยางค
เปน   พยางคตาย  
 

ตารางผัน
วรรณยุกต 

ตารางผัน
วรรณยุกต 

ตารางผัน
วรรณยุกต 

ตารางผันวรรณยกุต 
อักษรกลาง (คําเปน)  
     ปอ  ปอ  ปอ  ปอ  ปอ 
อักษรกลาง (คําตาย)  
     จะ  จะ  จะ  (จะ) 
อักษรสูง (คําเปน)  
     ถอ  ถอ  ถอ 
อักษรสูง (คําตาย)  
      ขะ  (ขะ) 
อักษรต่าํ (คําเปน)  
     ทอ  ทอ  ทอ 
อักษรต่าํ (คําตาย)  
     คะ  คะ  (คะ) 
    คาก  คาก  (คาก) 
หมายเหตุ คําในวงเล็บ (  )  ไมมทีี่
ใชในภาษาเขียน 
1. อักษรกลางผนัได 5 รูป เชน กา 
กา กา กา กา 
2. อักษรสูง ผันได ขา ขา ขา 
3. อักษรต่าํผันได คา คา คา 
ถานําอักษรสูงและต่ํามาผนัดวยกนั
จะไดครบ 5 เสียง เปน คา  ขา  คา
,ขา  คา  ขา 
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ตารางที่ 53 หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยสมยัปจจุบัน (ตอ) 
 
เนื้อหาใน แบบเรียนสมัยปจจุบัน 
แบบเรียน หลักภาษาไทย ภาษาพาที  

 ป. 3 
ภาษาพาท ี
  ป. 4 

ภาษาเพื่อ
พัฒนาการ
สื่อสาร 
ม.5 

บรรทัดฐานภาษาไทย   

4.ตัวอยาง 
คําที่ใชรูป
วรรณยุกต
ตรีและจัตวา 

รูปวรรณยุกตตร ี
กะ  กาก     
กา 
 
 
รูปวรรณยุกต
จัตวา 
กะ    กาก     กา 
 
   
 

รูป
วรรณยุกต
ตร ี
ติ๊ด 
 
 
รูป
วรรณยุกต
จัตวา 
จิ๋ว 

รูป
วรรณยุกต
ตร ี
กา จาด จะ 

 
 
รูป
วรรณยุกต
จัตวา 
กา    ก๋ํา 
 
 

รูป
วรรณยุกต
ตร ี
กก  กั๊ก   
เก  โตะ 
 
รูป
วรรณยุกต
จัตวา 
ตื๋อ   เจอ 

รูปวรรณยุกตตร ี
เกี๊ยว   
คําที่มาจากภาอังกฤษบางคําใส
วรรณยุกตใหเขียนตามพจนานุกรม   
เชน   กาซ  แกส  โจก 
รูปวรรณยุกตจัตวา 
กวยเตี๋ยว   กง   
คําวา คะ ใชในกรณีแปลกใจ เชน 
คะ! คุณจะใหดิฉันพิจารณาเรื่องนี้
ซํ้าอีกหรือ 

  
 สรุปไดวาแบบเรียนในสมัยปจจุบันมีการสอนหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชวรรณยุกตตรี

และจัตวา  ดังนี ้
(1) สอนผันวรรณยุกต  

  การผันวรรณยกุต  คือการออกเสียงพยางคที่ประสมดวยพยัญชนะตน สระ และ
วรรณยกุต โดยเริ่มจากพื้นเสียงกอน(พื้นเสียง คือพยางคที่ไมมีรูปวรรณยุกต) แลวผันไปตามเสียง
วรรณยกุต 5  เสียง  เชน   กา     กา      กา       กา       กา  ซ่ึงการผันวรรณยกุตจะตองเขาใจเรื่อง 
คําเปน  คําตาย  อักษรสูง  กลาง    ต่ํา  สระเสียงส้ัน  และเสียงยาวกอน 

(2) สอนการใชวรรณยกุตโดยใชหลักจิตวทิยา 
  วิธีการสอนอานเปนคําโดยนาํคําในชีวิตประจําวันและคําใกลตัวเด็กเรยีกวา  “คํา

พื้นฐาน” ซ่ึงเปนคําที่คุนตามาสอนใหอานบอย ๆ  นอกจากนี้ยังนําคาํไปสอนในสถานการณตาง ๆ 
ทําใหจําคําไดแมนยําขึน้  แลวจึงนําคําเหลานั้น ๆ มาแจกลูกและประสมอักษรภายหลัง  การสอนคํา
ที่มีความหมายกอนแลวจึงแจกลูกตามมาตราตัวสะกดและสอน “ ผันวรรณยุกต ”จะชวยใหเดก็
ประสบความสําเร็จในการอาน รักการอาน  เมื่อเด็กเขาใจเรื่อง คําเปน  คําตาย  อักษรสูง  กลาง    ต่ํา  
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สระเสียงส้ันและเสียงยาวกจ็ะมีผลทําใหใชรูปวรรณยกุตไดถูกตอง  ในการสอนการใชวรรณยุกต
ในแบบเรียนสมัยปจจุบนัพบวา  ไมไดนําคาํที่ใชจริงมาสอนและพยายามหลีกเลี่ยงการสอนวิธีเขียน
คํายืมภาษาอังกฤษ 
 

สรุป 
 

 การวิเคราะหหลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวาในแบบเรียนภาษาไทยสมัย
ตาง ๆพบวา  มีการสอนเกี่ยวกับการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาดังนี ้

 
1. พบหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรแีละจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยตัง้แตสมยัรัตนโกสินทร 

 แบบเรียนภาษาไทยที่ระบุถึงการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาครั้งแรก ไดแก ประถม 
กข ก กา ซ่ึงเปน แบบเรียนภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทรตอนตน  กลาวถึงรูปวรรณยุกตทั้ง  4  รูป ใน
สวนของรูปวรรณยุกตตรี และจัตวา มีช่ือเรียกแตกตางกนัไป  ดังนี ้

  ประถม กข ก กา  ปฐมมาลา จินดามณีฉบับกรมหลวง  
              วงษาธิราชสนิท 

รูป               เลขเจ็ด, ไมตรี                   ไมตรี                ตรี 

รูป                       กากะบาด                          ตีนกา, จัตวา          จัตวา 
 
หมายเหต ุ แบบเรียนประถม ก กา หัดอาน  ไมระบุช่ือของรูปวรรณยกุตตรี (   )  และจัตวา     (    )  
เพราะเปนบทสําหรับฝกอาน  มีเนื้อหาเปนนิทาน  ไมมกีารสอนหลักภาษาจึงไมมีการอธิบาย
เครื่องหมายวรรณยุกตทั้งสอง 
 นอกจากนี้ในแบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังกลาววา การที่เพิ่งเริ่มมี
รูปวรรณยกุตตรีในภาษาไทยนั้น  เปนสิ่งที่ไมคุนเคยสําหรับคนไทย  ดังที่ระบุไวในจินดามณี  ฉบบั
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท (2512: 89) วาเสียงวรรณยุกตตรีเปนเสียงที่ฟงไมคุนหูสําหรับคนไทย 
 
2. หนังสือเรียนกําหนดหลักการใชรูปวรรณยุกตตรีแตกตางกนั 
 ผูวิจัยพบวา  แบบเรียนสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  ไดแก  หนังสือประถม กข ก กา  
สอนการใชรูปวรรณยกุตตรีวา  ใชสําหรับอักษรกลางคําตายทําใหคํานั้นเสียงส้ัน  และเสียงสูงขึ้น
เล็กนอย  และใหตวัอยางคํา  ไดแก  เดก   เดก,   เจก   เจก 
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 จึงกลาวไดวา  ประถม กข ก กา  เปนแบบเรียนฉบับแรกและฉบับเดียวที่สอนการ
เปลี่ยนคําที่มีเสียงยาวใหเปนเสียงสั้นโดยใหใสไมตรี  (ประถม กข ก กา 2512: 58)  นอกจากนี้ใน
แบบเรียนประถม กข ก กา  ยังไดสอนถึงเรื่องการใชไมไตคูวา  ใชบังคับคําใหเปนเสียงสั้นคลาย
ไมตรี  (ประถม กข ก กา 2512: 59) จากหลักเกณฑดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ในแบบเรียนฉบับ
เดียวกันกําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีซํ้าซอนกับหลักเกณฑการใชเครื่องหมายไมไตคู  
การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวมีผลตอการนําเครื่องหมายทั้ง 2 ไปใช ทําใหคําคําเดยีวกันเขียนได  2 
แบบ คือใชรูปวรรณยกุตตรีก็ไดหรือใชไมไตคูก็ไดเนื่องจากแบบเรียนกําหนดไวเชนนั้น จึงทําให
พบรูปแปรเปนจํานวนมากในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และพบเรือ่ยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร
ตอนกลาง  เชน  เดก ~ เดก ~ เด็ก, เจด ~ เจด ~ เจ็ด  และในแบบเรียนประถม กข ก กา มีตัวอยางคาํ
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงที่เปนเสียงสัน้โดยใชไมไตคู  เชน  เขน  เข็น  เหน  เห็น  และ
พยัญชนะตนเปนอักษรกลาง เชน เปน  เปน โดยมีขอความอธิบายประกอบวา “เลข    นี้คือไมไตคู 
บังคับใหสําเนยีงคําที่อยูเบื้องบนเปนสําคญั แถลงใหเสียงส้ันคลายกับไมตรี    ”  คนจึงเกิดความสับสนนํา
ไมตรี (     )  ไปใชเขียนกับคําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงและอักษรต่ําดวย เชน เขน  เลบ  โดย
เขาใจผิดวาสามารถใชแทนกนัได เพราะแบบเรียนกําหนดไววาไมไตคู (    )  ทําใหเสียงส้ันคลาย
ไมตรี  (      )  จึงทําใหเกิดรปูแปรของการใชรูปวรรณยุกตตรีในคําที่มพียัญชนะตนเปนทั้งอักษรสงู 
อักษรกลาง และอักษรต่ํา 
 ตอมาไดมีแบบเรียนที่กําหนดการใชรูปวรรณยุกตตรีและไมไตคูใหมหีลักการใชที่
ตางกันอยางชดัเจนเพื่อแกปญหาการใชรูปวรรณยกุตตรีและไมไตคูอยางลักล่ัน  แบบเรียนที่
แกปญหาดังกลาว  ไดแก  จินดามณี  ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนทิ  กฎเกณฑที่กําหนดไว  คือ  
อักษรกลางคําเปน  ผันไดครบ  5  เสียง  โดยใชไมตรี  และไมจัตวา  สวนอักษรกลางคําตายใหใส
ไมตรีได  เชน  โตะ  กก  สําหรับอักษรสูงและอักษรต่ําเมื่อนํามาผันรวมกนัเปนเสียงตรีและจัตวา
แลวจึงไมควรใสไมตรีอีก  (จินดามณี  ฉบบักรมหลวงวงษาธิราชสนิท 2512: 89)  สําหรับการใชไม
ไตคูในจนิดามณี  ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิทอธิบายถึงการใชไมไตคูวา  คําที่ออกเสียงยาวเมือ่
ตองการใหเปนเสียงสั้นใหใสไมไตคู  ไมไดกลาววาไมไตคูทําใหเสยีงเหมือนเสียงตรีดวยเหมือนใน
ประถม กข ก กา  (จนิดามณ ี ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท 2512: 93) 
 ดังนั้นจึงกลาวไดวา  จินดามณี  ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท  เปนแบบเรยีน
ภาษาไทยฉบบัแรกที่แกปญหาเรื่องความลกัล่ันของการใชไมตรีกับไมไตคู คืออธิบายการใช
เครื่องหมายทัง้ 2 ที่ตางกันอยางชัดเจน แมวาจนิดามณี ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิทจะอธบิาย
การใชไมตรีและไมไตคูที่แตกตางกัน แตความลักล่ันในการเขียนยังคงอยู ตอมาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลางจึงมแีบบเรียนทีก่ําหนดการใชไมไตคูวาใชเพื่อใหเปนเสียงสัน้เทานั้น และ
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ยกตวัอยางคําที่เขียนลักล่ันวาควรเขียนโดยใชไมไตคูเทานั้นเมื่อตองการใหออกเสียงสั้น เชน เมด็  
เข็ด  เบ็ดเสร็จ  ความลักล่ันระหวางไมตรีกบัไมไตคูจึงหมดไปในที่สุด 
 ตอมาในสมัยปจจุบนั แบบเรียนทกุเลมสอนเรื่องการใชรูปวรรณยกุตตรแีละจัตวาเปนไปใน
ทิศทางเดยีวกัน คือ รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใชกบัพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอกัษรกลางทั้งพยางคเปน
และพยางคตายเทานั้น  ไมใชรูปวรรณยุกตตรีในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรสูงและอักษรต่ํา  
เนื่องจากอกัษรสูงผันรวมกับอักษรต่ําที่มีเสียงคูกับอักษรสูงทําใหไดเสียงวรรณยุกตครบ  5  เสียง  
เชน  คา   ขา   ขา/คา   คา   ขา 
 
ตารางที่ 54  สรุปความสัมพันธของการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวากบัหลักเกณฑการใชรูป

วรรณยกุตตรีและจัตวาในแบบเรียนแตละสมัย 
 
ชวงเวลาที่พบ 

คร้ังแรก 
การใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา 

ในแตละสมัย 
หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและ

จัตวาในแบบเรียนภาษาไทย 
สมัย
รัตนโกสินทร
ตอนตน 
ระยะท่ี 2 
 (พ.ศ.2345-2355) 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน 
1) พบการใชรูปวรรณยกุตตรีใน
พยางคตายที่มพียัญชนะตนเปนอักษร
กลาง เชน ตั๋งโตะ 

 
ในประถม กข ก กา ซ่ึงเปนแบบเรียน
เลมแรกที่มีการกําหนดการใชรูป
วรรณยกุตตรี (    ) กับอกัษรกลาง
พยางคตาย เชน เจก  เดก 

สมัย
รัตนโกสินทร
ตอนตน 
ระยะท่ี 2 
 (พ.ศ.2345-2355) 

2) พบการใชรูปวรรณยกุตจตัวาใน
พยางคเปนที่มพียัญชนะตนเปนอักษร
กลาง เชน ตั๋งโตะ 

ในประถม กข ก กา ซ่ึงเปนแบบเรียน
เลมแรกที่มีการกําหนดการใชรูป
วรรณยกุตจัตวา (   ) กับอกัษรกลางทํา
ใหคํามีเสียงสูงเหมือนอักษรสูง 

สมัย
รัตนโกสินทร
ตอนตน 
ระยะท่ี 2 
 (พ.ศ.2345-2355) 

3) พบรูปแปรของคําคําเดียวกันที่ใช
ทั้งไมตรี  (    ) และไมไตคู (   ) ใน
พยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษร
กลาง เชน เดก ~ เด็ก,  เปด ~ เปด 

ประถม กข ก กา กําหนดใหใชรูป
วรรณยกุตตรีแทนเสียงส้ัน และใชไมไต
คูแทนเสียงส้ันคลายไมตรี จึงทําใหเกิด
ปญหา คือ ใชทั้งไม     และ ไมไตคู     
เมื่อตองการใหเปนเสียงสัน้ 
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ตารางที่ 54  ความสัมพันธของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวากับหลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุต 

และจัตวาในแบบเรียนแตละสมัย (ตอ) 
 
ชวงเวลาที่พบ 

คร้ังแรก 
การใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา 

ในแตละสมัย 
หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและ

จัตวาในแบบเรียนภาษาไทย 
สมัย
รัตนโกสินทร
ตอนตน 
ระยะท่ี 3 
 (พ.ศ.2365-2393) 
สมัย
รัตนโกสินทร
ตอนกลาง 
ระยะท่ี 1 
 (พ.ศ.2394-2420) 

4) พบการใชรูปวรรณยกุตตรีใน
พยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรต่ํา 
ซ่ึงไมถูกตองตามอักขรวิธีไทย เชน 
*เลก 
 
5) พบการใชรูปวรรณยกุตตรีใน
พยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรสูง 
ซ่ึงไมถูกตองตามอักขรวิธีไทย เชน 
 *เขน   
 

ประถม กข ก กา ใหตัวอยางคําที่มี
พยัญชนะตนเปนอักษรสูงทีใ่ชไมไตคู
ทําใหเปนเสียงสั้น เชน เหน็ เข็น แต
เนื่องจากแบบเรียนประถม กข ก กา 
กําหนดวาไมตรีทําใหเปนเสียงส้ันดวย 
จึงมีผูนําไมตรีไปเขียนนําคําที่มี
พยัญชนะตนเปนอักษรสูงและอักษรต่ํา 
เพื่อใหออกเสียงส้ันดวยเชนกัน เชน  
* เหลก  *เขน  *เลก 

สมัย
รัตนโกสินทร
ตอนตน 
ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2365-2393) 
 

6) การพบรูปแปรของคําคําเดียวกันที่
เขียนไดทั้งรูปวรรณยกุตตรี และไมไต
คู เชน  เลก~เลก~เล็ก ,  เจก~เจ็ก 
 จึงเกิดแบบเรยีนที่แกปญหาความลัก
ล่ันดังกลาว 

ในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 มีแบบเรียนที่
แกปญหาความลักล่ันในการใชไมตรี
กับไมไตคูขึ้นในภาษาไทย ไดแก จินดา
มณี ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท 
กําหนดไววาไมตรีและไมจัตวาทําให
อักษรกลางผันได 5 เสียงวรรณยกุต 
สวนอักษรสูงเมื่อผันรวมกับอักษรต่ําคู 
ได 5 เสียงวรรณยกุต โดยไมตองใช
ไมตรีและไมจตัวา และกําหนดการใช
ไมไตคูวาทําใหเปนเสียงสัน้ 
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ตารางที่ 54  ความสัมพันธของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวากับหลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุต 
และจัตวาในแบบเรียนแตละสมัย (ตอ) 

 
ชวงเวลาที่พบ 

คร้ังแรก 
การใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา

ในแตละสมัย 
หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและ

จัตวาในแบบเรียนภาษาไทย 
สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 
ระยะท่ี 3 
 (พ.ศ.2460-2468) 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง 
7) รูปแปรของคําคําเดียวกันที่
เขียนไดทั้งรูปวรรณยกุตตรีและ
ไมไตคู  พบเรือ่ยมาจนถึงสมยั
รัตนโกสินทรตอนกลาง พบในคํา
ไทยและคํายืมภาษาอังกฤษ  เชน 
เยบ ~ เย็บ,    เดก ~ เด็ก,        
 เซน ~ เซ็นต      

 
มีการกําหนดหลักเกณฑการใชไมตรี
และไมไตคูไวในแบบเรียนสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลาง ไดแก หนังสือ
พิศาลการันต เพื่อแกปญหาความลักล่ัน
ของการใชรูปวรรณยกุตตรีและไมไตคู
ในคําๆเดียวกนั โดยอธิบายเชนเดียวกับ
จินดามณี ของกรมหลวงวงษาธิราช
สนิท ที่กําหนดไวในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน โดยกลาววาไมตรีและไมจัตวา
ใชทั้งในคําไทยและคําที่มาจากภาษาอืน่
ที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลางเทานั้น 
พรอมทั้งนําคําที่มีปญหาความลักล่ันใน
การเขียนมาเปนตัวอยางในแบบเรียน 
เชน เดก็  เก็บ  เจ็ด  เบ็ดเสร็จ  เม็ด  เล็ก  
เหล็ก  เพื่อใหผูเรียนเหน็วาที่ถูกควร
เขียนเชนไร มผีลทําใหความ   ลักล่ัน
ระหวางการใชไมตรีและไมไตคูในคําที่
ออกเสียงส้ันหมดไปในที่สุด 

สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 
ระยะท่ี 1 
 (พ.ศ.2394-2420) 

8) พบการใชรูปวรรณยกุตตรีใน
คํายืมภาษาอังกฤษ เชน เส๊ิฟ  
 เนปจูน  เบรก  ชาจ     สตอก  
แฮด 

ในแบบเรียนพศิาลการันตอธิบายวา คํา
ที่ใชไมตรีและจัตวาเปนคําไทยบางและ
คําภาษาอื่นบางพรอมทั้งใหคําตัวอยาง
คําภาษาอื่นที่มรูีปวรรณยกุต  ดังนี้  กอก  
กาด  เส้ือสะกอด      หมวกแกบ  ดอก  
โบด 
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ตารางที่ 54  ความสัมพันธของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวากับหลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุต 
และจัตวาในแบบเรียนแตละสมัย (ตอ) 

ชวงเวลาที่พบ 
คร้ังแรก 

การใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา 
ในแตละสมัย 

หลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและ
จัตวาในแบบเรียนภาษาไทย 

สมัยปจจุบัน 
ระยะท่ี 1 
(พ.ศ.2469-2480) 
 

สมัยปจจุบัน 
9) สมัยปจจุบนัไมพบรูปแปรของคํา
ไทยที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา แต
พบรูปแปรของคํายืมภาษาอังกฤษที่ใช
รูปวรรณยกุตตรี เชน  แทกซี่~แท็กซี่ , 
แบง~แบงก, โนดบุก~โนตบุก 

 
แบบเรียนสมยัปจจุบันหลีกเลี่ยงการ
ยกตวัอยางคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูป
วรรณยกุตเพราะราชบัณฑิตยสถาน
กําหนดวา คํายมืภาษาองักฤษไมตองใส
เครื่องหมายวรรณยุกต ยกเวนคําที่มีใช
มาแตดั้งเดิมและมีบันทึกไวใน
พจนานกุรม เชน กอก กาด  

  
 จากการวิเคราะหการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยแตละสมัยเปรียบเทยีบกับแบบเรียน
ภาษาไทย    ผูวิจยัพบวาสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจยัขอ 4  คือ มีการกําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยกุต
ตรีและจัตวาไวในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และแตละสมยัมี
การกําหนดหลักเกณฑการใชทีแ่ตกตางกัน 
 
3. การสอนผันวรรณยุกตในคาํยมื 
 ผูวิจัยพบวา แบบเรียนภาษาไทยตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงสมัยปจจุบันไมมีตัวอยาง
การสอนผันวรรณยุกตในคํายืมเพียงแตอธิบายวา  ใหใชรูปวรรณยุกตตรีในคํายมืภาษาจีนและคํายืมภาษาอื่น ไๆด  
พรอมทั้งมีคําตัวอยาง เชน  โตะ  กก  เจก  กั๊ก  โจก  โอก  ไมมีการสอนผันวรรณยุกตใน คํายืมใหเลย  คํายืมที่
ยกตัวอยางในแบบเรียนสวนมากเปนคํายืมจากภาษาจีน ผูวิจัยพบวาในแบบเรียนภาษาไทย  ผูแตงพยายามหลีกเล่ียง
การยกตวัอยางคาํที่เขียนโดยใชรูปวรรณยกุตกํากับในคํายืมภาษาอังกฤษ เพิ่งมกีารยกตวัอยางคาํยืมภาษาอังกฤษ
ที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวาในแบบเรยีนสมยัปจจุบนั  เชน กาซ บอย แตมิไดแสดงวิธีการผันแตอยางใด  
เพราะการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาที่พบมักใชตามเกณฑของราชบัณฑิต คือไมใสรูปวรรณยุกตในคํายืม
ภาษาอังกฤษ  ยกเวนในคําที่มีเสียงซ้ํากับคําไทย  เชน โคก โคมา  หรือคําที่ใชมานานจนถือเปนคําไทยและปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลวเทานั้น  เชน  กาซ  โปบ  แปบ    มีผลทําใหปจจุบันมีผูเขียนคํายืม
ภาษาอังกฤษเปน 2 ลักษณะ คือ ไมใสรูปวรรณยุกตตามกฎของราชบัณฑิตยสถาน และใสรูปวรรณยุกตตามเสียงที่
ไดยิน 
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บทท่ี 8 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
8.1 สรุปผลการศึกษา 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ   ศึกษาวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรี (    ) และ
จัตวา (    ) ในภาษาไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย ถึงสมัยปจจุบัน     โดยวิเคราะหลักษณะโครงสราง
พยางคที่ สัมพันธกับการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  และอิทธิพลของการยืมคําจาก
ภาษาตางประเทศที่มีผลตอการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  โดยผูวิจัย
ตั้งสมมติฐานวา   รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาปรากฏเปนครั้งแรกในปลายสมัยอยุธยา และปรากฏ
มากขึ้นเปนลําดับจนถึงสมัยปจจุบัน      รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเกิดจากการยืมคําจากภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส     รูปวรรณยุกตตรีและจัตวาจะปรากฏมากในโครงสรางพยางค
ตาย    และ มีการกําหนดหลักการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยตั้งแตอดีตมา
จนถึงปจจุบัน และในแตละสมัยมีการกําหนดหลักเกณฑการใชที่แตกตางกัน  
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงขอมูลท่ีวิเคราะหออกเปน 2  ลักษณะ คือ  ในการศึกษาเชิง
ประวัติถึงการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรก  ผูวิจัยแบงสมัยของขอมูลที่ศึกษา
ออกเปน 4 สมัย ตามประวัติการปกครองของไทย  ไดแก  สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และ
สมัยรัตนโกสินทร  สวนการศึกษาถึงวิวัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาผูวิจัยศึกษาเฉพาะ
เอกสารสมัยสมัยรัตนโกสินทร โดยแบงสมัยรัตนโกสินทรออกเปน 3 ชวง ไดแก  สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน :  พ.ศ.2325  ถึง  พ.ศ.2393    สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง :  พ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ.2468  และ
สมัยปจจุบัน : พ.ศ. 2469 ถึง  พ.ศ. 2550  
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 4 หัวขอ ไดแก 1) การปรากฏรูปวรรณยกุตตรีและ
จัตวาเปนครั้งแรกในภาษาไทย   2) วิวฒันาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย   
3) อิทธิพลคํายืมภาษาตางประเทศที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวาตอโครงสรางพยางคและตอวัฒนธรรมไทย  
และ  4)  หลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรแีละจตัวาในแบบเรียนภาษาไทย ผลการศกึษามดีังตอไปนี ้
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8.1.1 การปรากฏรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาเปนครัง้แรกในภาษาไทย  
 ในการศึกษาเชิงประวัติเพื่อวิเคราะหการปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนครั้งแรก
นอกจากจะศึกษาจากขอมูลรอยแกวแลวผูวิจัยยังศึกษาจากงานเขียนที่เปนรอยกรอง  เนื่องจากงาน
เขียนในสมัยอยุธยาและธนบุรีสวนใหญเปนรอยกรอง รวมทั้งศึกษาจากเอกสารฉบับที่มีผูอางอิงวา
พบรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาครั้งแรก  ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบวา มีการใชรูปวรรณยุกตตรี
ในภาษาไทยครั้งแรกสมัยรัตนโกสินทรตอนตน และพบวา มีการใชรูปวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทย
คร้ังแรกสมัยธนบุรี  คือ  พบรูปวรรณยุกตตรีในคําวา  นํากก (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1 พ.ศ.2346)   
และพบรูปวรรณยุกตจัตวาในคําวา  หมูอ๋ี  (นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน พ.ศ.2324)  การ
คนพบของผูวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับขอสันนิษฐาน ของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ (2505:245) ที่ทรงสันนิษฐานถึงการพบรูปวรรณยุกตจัตวาครั้งแรกไวในหนังสือ
สาสนสมเด็จ เมื่อ พ.ศ.2475 วา “การคนหากําเนิดไมตรีไมจัตวา ไดพบเขียนใชผันเสียงอยางปจจุบัน
นี้ ไมจัตวามีอยูในหนังสือรามเกียรติ์ พระราชนิพนธพระเจากรุงธนบุรี ” และสอดคลองกับ อิงอร  
สุพันธุวณิช (2527:555)  ที่สันนิษฐานเกี่ยวกับการใชรูปวรรณยุกตตรีวา  “การใชรูปวรรณยุกตตรี
ผูเขียนพบเพียงคําเดียวในคําวา  พระเจานํากก  ในหนังสือจดหมายเหตุ  รัชกาลที่ 1” 
  

8.1.2 วิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในภาษาไทยพบวิวัฒนาการของ
การใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา  ดังนี ้ 

8.1.2.1 วิวัฒนาการดานรูปแปรคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย  
  ผลการวิเคราะหขอมูล   พบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบรูปแปรของคําที่ใช
รูปวรรณยุกตตรีเฉพาะในคําไทยและคํายืมภาษาจีนเทานั้น เชน  เลก~เลก~เล็ก,  ตั๋งโตะ~ตั๋งโตะ  แต
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  พบรูปแปรทั้งในคําไทย   คํายืมภาษาอังกฤษ และคํายืมภาษาจีน  
เชน เกบ ~ เก็บ,  เซนต ~ เซนต ~ เซ็นต    และโตะ ~ โตะ   สวนในสมัยปจจุบันพบรูปแปรเฉพาะ
ในคํายืมภาษาอังกฤษเทานั้น เชน  แบงก~แบงก  และโนดบุค~โนตบุก เปนตน  สวนรูปแปรของคํา
ที่ใชรูปวรรณยุกตจัตวาพบเพียงเล็กนอย  เชน  บัดเดียว ~ บัดเดี๋ยว  และ กลาปา ~ กะลาปา  เปนตน 

  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  รูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนและสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเกิดจากการเขียนคําอยางไมสม่ําเสมอ  
ไดแก คําคําเดียวกันเขียนไดหลายรูปในเอกสารฉบับเดียวกัน  เชน  เลก ~ เล็ก ~ เลก  คือ  มีทั้งใสรูป
วรรณยุกตตรี   ใสไมไตคู  และ/หรือไมใสเครื่องหมายใดๆ  ความไมสม่ําเสมอในการเขียนเชนนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ  พุทธชาติ  ธนัญชยานนท  (2536 : 23)  เร่ืองการเกิดความตางดานความ
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ส้ันยาวของสระกลางและสระต่ําในภาษาไทยพบวา  รูปเขียน  เ -  X  มีการปรากฏรูปแปรกับรูป
เขียน ( เ - X)  และ ( เ – X) ดวย   

    การพบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  และสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางที่เขียนแตกตางกับปจจุบันแสดงใหเห็นวาภาษาไทย
กําลังเริ่มตนจัดระบบการเขียนดวยรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  แตคนไทยยังไมรูวิธีใชรูปวรรณยุกต
ตรีและจัตวาจึงทําใหมีการเขียนอยางไมคงที่   ตอมาใน พ.ศ. 2430  เปนตนมาพบวาการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวามีระบบการเขียนที่คงที่  เนื่องจากไมพบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรี
และจัตวาในคําไทยและคํายืมภาษาจีนเลย ทั้งนี้เพราะมีแบบเรียนที่กําหนดหลักเกณฑการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาไวอยางชัดเจน  แตตอมาพบวาการใชรูปวรรณยุกตตรีกลับมามีปญหาในการ
เขียนอีกครั้งในสมัยปจจุบัน  เนื่องจากพบรูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในคํายืมภาษาอังกฤษ 
เชน แท็กซี่~แทกซี่  โนต~โนต  ตั้งแต พ.ศ. 2472  และพบเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
 8.1.2.2 วิวัฒนาการดานปริมาณคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย   

         ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทยมี
เพิ่มขึ้นเปนลําดับตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจนถึงสมัยปจจุบัน สวนความถี่ของการใชรูป
วรรณยุกตจัตวานั้นพบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความถี่มากที่สุด รองลงมาเปนสมัยปจจบุนั
และพบนอยที่สุดในสมัยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง เหตุที่เปนเชนนี้นาจะเนื่องมาจากผูวิจัยเก็บ
ขอมูลสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจากหนังสือสามกก ซ่ึงเปนวรรณกรรมแปลและเรียบเรียงจาก
พงศาวดารจีนและพบวามีการใชคําที่มีรูปวรรณยุกตจัตวาเปนจํานวนมาก  จึงกลาวไดวาอิทธิพล
ของคํายืมภาษาจีนทําใหมีความถี่ของการใชรูปวรรณยุกตจัตวามากที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน 
    8.1.2.3 วิวัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
ภาษาไทย     
         ผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยพบวาคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรี  มีการเปลี่ยนแปลงรูป
เขียนคําตางไปจากปจจุบัน  5  ลักษณะ ไดแก  คําที่ไมมีรูปวรรณยุกตเปล่ียนเปนรูปวรรณยุกตตรี 
เชน  โตะ > โตะ, ตุกแก > ตุกแก  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนรูปวรรณยุกตโท  เชน  วี๊ดวาย > 
วี้ดวาย  คําที่รูปวรรณยุกตตรีเปลี่ยนเปนไมไตคู  เชน  เกบ > เก็บ, เลก > เล็ก  คําที่รูปวรรณยุกตตรี
เปลี่ยนเปนไมมีรูปวรรณยุกต เชน เคอะ>เคอะ  และคําที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน      

สวนรูปวรรณยุกตจัตวาพบวามีการเปลี่ยนแปลงรูปเขียนคําที่ตางไปจากปจจุบัน   
3 ลักษณะ ไดแก  คําที่ไมมรูีปวรรณยกุตเปลี่ยนเปนรูปวรรณยกุตจัตวา  เชน  บัดเดยีว > บัดเดี๋ยว   
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คําที่รูปวรรณยุกตจัตวาเปลีย่นเปนไมมีรูปวรรณยกุต  เชน  กะจิริ๋ด > กะจิริด และคําที่ใชรูป
วรรณยกุตจัตวาที่ไมปรากฏในพจนานุกรมสมัยปจจุบัน  
 8.1.2.4 วิวัฒนาการดานโครงสรางพยางคอันเนื่องมาจากการใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาในภาษาไทย   
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาการใชรูปวรรณยกุตตรแีละจตัวาทําใหโครงสรางพยางคใน
ภาษาไทยเปลีย่นไปจากพยางคเปนที่มีการใชวรรณยุกต  3 แบบ คือ  คําที่ไมมีรูปวรรณยุกต  คําทีม่ี
รูปวรรณยกุตเอก  คําที่มีรูปวรรณยกุตโท  และพยางคตายไมมีรูปวรรณยกุตกํากับ  เปลี่ยนเปนมกีาร
ใชรูปวรรณยกุตตรีและจตัวาทั้งในพยางคเปนและพยางคตาย ทั้งนี้ขึน้อยูกับความสัมพนัธของพยัญชนะ
ตนที่เปนอกัษรสูง  อักษรกลาง  อักษรต่ํา  ลักษณะพยางคเปน- พยางคตาย  และสระสั้น-ยาว  ดังนี้ 
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางผูวิจัยพบการใชรูปวรรณยุกต
ตรีในโครงสรางพยางคที่มีพยญัชนะตนเปนอักษรสูงและอกัษรต่ํา ทั้งในพยางคเปนและพยางคตาย เชน 
*เขน *เลก แตในสมัยปจจุบนัพบการใชรูปวรรณยกุตตรีเฉพาะในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษร
กลางและอักษรควบเทานั้น ผูวิจัยพบวาไมมีการใชรูปวรรณยกุตตรีในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปน
อักษรสูงและอักษรต่ําเลย เนื่องจากอักษรสูงมีพื้นเสียงเปนเสียงจัตวาอยูแลว จึงไมจําเปนตองใสรูป
วรรณยกุตจัตวาเพื่อใหเปนเสยีงจัตวา สวนอักษรสูงเมื่อตองการใหเปนเสียงตรีสามารถนําคําที่เปน
อักษรต่ําคูกับเสียงสูงมาใชในการผัน เชน คา ขา ขา คา ขา 
 ผลการวิเคราะหวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยพบวา  ใน
สมัยที่เร่ิมมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีการใชที่ลักล่ัน  คือ  พบรูปแปรของคําตั้งแต  พ.ศ.2348  
เปนตนมาในคําวา ตั๋งโตะ~ตั๋งโตะ รูปแปรที่พบมักพบในคําไทยเปนสวนใหญ เชน เล็ก~เลก  ผูวิจัย
พบวารูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคําไทยหมดไปในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง
ระยะที่ 2  คือ  ตั้งแต  พ.ศ.2430  เปนตนมา  ทั้งนี้เพราะมีการกําหนดวิธีการใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาในแบบเรียน  แตมาพบรูปแปรในคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยุกตตรีเพิ่มมากขึ้นตั้งแตสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลางระยะที่ 1  คือ  ตั้งแต  พ.ศ.2408  เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  ที่เปนเชนนี้เพราะ 
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดเกณฑการเขียนคําทับศัพทไววา “การเขียนคําทับศัพทไมตองใส
เครื่องหมายวรรณยุกต ยกเวนในกรณีที่คํานั้นมีเสียงซ้ํากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใส
วรรณยุกตได เชน โคก โคมา” (ราชบัณฑิตยสถาน 2531 : 11) นอกจากนี้ คําทับศัพทที่ใชกันมานาน
จนถือเปนคําไทยและปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใช (รูปวรรณยุกต) 
ตอไปตามเดิม เชน เชิ้ต กาซ แกส โปบ” (ราชบัณฑิตยสถาน 2532 : 9 )  แตปจจุบันมีความคิดเห็นที่
ขัดแยงกันของการใชเครื่องหมายวรรณยุกต  คือ  ใสเครื่องหมายวรรณยุกตและไมใสเครื่องหมาย
วรรณยุกตในคํายืมจากภาษาอังกฤษ  ทําใหพบรูปแปรคํายืมภาษาอังกฤษเปนจํานวนมากในปจจุบัน  
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เชน  แทกซี่~แท็กซี่ , แบงก~แบงก , โนดบุค~โนตบุก  ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา  เมื่อไทยยืมคําจาก
ภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทย ถือวาคําเหลานี้เปนคําไทยแลว การออกเสียงพยัญชนะและสระเปน
แบบไทยแลว จึงควรใสเครื่องหมายวรรณยุกตตามอักขรวิธีไทย และการใสเครื่องหมายวรรณยุกต
ในคําดังกลาว จะเปนเครื่องกําหนดวาเสียงใดเหมาะกับคนไทย ดังนั้นราชบัณฑิตยสถานควรกําหนด
เกณฑการเขียนคํายืมภาษาอังกฤษใหมเพื่อใหคนไทยมีทิศทางการออกเสียงที่ชัดเจน 
 

8.1.3  อิทธิพลของคํายืมท่ีมีตอการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทย 
 ผลการวิจัยพบวา คํายืมภาษาจีนมีอิทธิพลตอการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาใน
ภาษาไทย  เนื่องจากพบคํานามที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเปนคํายืมภาษาจีนมากที่สุด  และ
ผูวิจัยพบวาการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคํายืมภาษาจีนนี้ไดพัฒนาไปใชกับคําไทยและคํายืม
ภาษาอื่นๆ  ไดแก  คํายืมภาษาอังกฤษ  ฝร่ังเศส  เขมร  ชวา  และเวียดนาม  และผูวิจัยพบวาคํายืม
ภาษาจีนมีอิทธิพลตอภาษาไทยดานโครงสรางพยางค  และดานวัฒนธรรม  ดังนี้  

 8.1.3.1 อิทธิพลดานโครงสรางพยางค  
       พบการเปลี่ยนแปลง โครงสรางพยางคจากพยางคตายไมมีรูปวรรณยุกตตรี เปน

พยางคตายมีรูปวรรณยุกตตรี ในพยางคที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง เชน  โตะ > โตะ,  จุบแจง > 
จุบแจง,  ตุกแก > ตุกแก และพบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพยางคจาก พยางคเปนไมมีรูป
วรรณยุกต เปนพยางคเปนมีรูปวรรณยุกตจัตวา เชน  เอย > เอย,  บอย > บอย 

 8.1.3.2 อิทธิพลดานวัฒนธรรม   
        ผลการวิเคราะหหมวดความหมายของคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา

ทั้ง 3 สมัย พบวาปริมาณคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวามีมากที่สุดในหมวดบุคคล ดังนั้นอิทธิพล
ทางดานวัฒนธรรมของคํายืมภาษาจีนที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในหมวดบุคคล ทําใหคําไทยมี
การพัฒนาจากเดิมที่ไมเคยใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาเลย กลายเปนมีคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและ
จัตวาในหมวดบุคคล ดังปรากฏในวัฒนธรรมการตั้งชื่อของคนไทย  คือช่ือเลนของคนไทยจากเดิม
ไมใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  เชน  นิด  นอย  ชอย  เปรม  พลอย  เปลี่ยนเปนใชไมตรีและจัตวา
เปนจํานวนมาก เชน  ออด  แอด  อ๊ิด  ตอย  ตอม  แอว  ปอ  เปนตน นอกจากนี้พบวามีการใชรูป
วรรณยุกตตรีและจัตวาในคําอ่ืนๆ  ไดแก คําเลียนเสียง  และ คําลงทายเปนจํานวนมาก 
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8.1.4 หลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแบบเรียนภาษาไทยแตละสมัย 
 ตามประวัตกิารศึกษาของไทยไมปรากฏวามีแบบเรียนภาษาไทยเกิดขึ้นกอนสมัยอยุธยา 
และ เปนที่ยอมรับกันวาแบบเรียนภาษาไทยเลมแรก มีขึ้นในสมัยอยุธยา คือ จินดามณีของ         
พระโหราธิบด ี แตงขึ้นในรชักาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ผูวิจัยจงึศึกษาแบบเรียนภาษาไทย
ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนสมัยแรกและไดกําหนดสมัยของแบบเรียนภาษาไทยที่ศึกษาออกเปน 4 สมัย 
ไดแก  แบบเรียนภาษาไทยสมัยอยุธยา  แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  แบบเรียน
ภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง และแบบเรยีนภาษาไทยสมยัปจจุบัน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลไมพบวามีเครื่องหมายวรรณยุกตตรีและจัตวาในแบบเรียน
ภาษาไทยสมัยอยุธยา ในจนิดามณีสมยัสมเด็จพระนารายณมหาราชมกีารกลาวถึงวา มีวรรณยุกต
เพียง 2 รูปเทานั้น คือไมเอก (    ) และไมโท (     )   

 ผูวิจัยพบกฎเกณฑการใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาครั้งแรกในแบบเรียนสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ไดแก ประถม กข ก กา แตในแบบเรียนฉบับนี้อธิบายวิธีการใชไมตรีกับไม
ไตคูซํ้าซอนกันคือในหนังสือประถม กข ก กา  ใหใชไมตรี  (   ) ในอักษรกลางคําตายที่มีตัวสะกด
และไมมีตวัสะกด  และไมตรี  (   )  นี้ใชบังคับใหเปนเสียงสั้นและสูงขึ้นนิดหนึ่ง  พรอมทั้งใหคํา
ตัวอยางการใชไมตรี  เชน  เจก   เจก,   เดก  เดก,  โตะ  โตะ และใหใชไมไตคู (     ) เพื่อใหออกเสยีง
ส้ันและมีเสียงเหมือนเสียงตรี  

 การอธิบายการใชไมตรีวาทาํใหเสียงส้ัน  และไมไตคูทําใหเสียงส้ันเหมือนเสียงตรีนี ้มี
ผลทําใหเกิดรปูแปรของคําที่ใชไมตรีกับไมไตคูในสมยัรัตนโกสินทรตอนตน และพบมากขึน้ใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง เชน  เจก ~ เจก็ ,   เรว ~ เรว็,   เบด ~ เบด็,  เหลก ~ เหล็ก,  เอน ~  เอ็น 
เปนตน ซ่ึงการเขียนรูปแปรดังกลาวถือวาไมผิดเพราะมกีําหนดไวอยางชัดเจนในแบบเรียนสมัยนัน้ 
 ตอมาไดมีการกําหนดหลักเกณฑการใชไมตรีและไมไตคูใหมวีิธีใชที่แตกตางกันอยาง
ชัดเจน เพื่อไมใหมกีารใชอยางซ้ําซอนโดยกําหนดหลักเกณฑไวในหนังสอืจินดามณีฉบับกรมหลวง
วงษาธิราชสนทิวา หามใสรูปวรรณยกุตตรีในคําที่ขึ้นตนดวยอักษรนํา อักษรสูง และอักษรต่ํา  
เนื่องจากอกัษรสูง และอักษรต่ําผันรวมกนัไดเสียงตรีและจัตวาอยูแลวจึงหามใชไมตรีและไมจัตวา  
อีกทั้งไดกําหนดหลักเกณฑการใชไมไตคูวาใหใชในคําที่เปนเสียงสั้นเทานั้น  

 จึงกลาวไดวาจนิดามณีของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท เปนแบบเรียนภาษาไทยเลมแรก
ที่แกปญหาความลักล่ันในการเขียนไมตรีกบัไมไตคูโดยกาํหนดหลักเกณฑเพื่อความชัดเจนในการ
เขียนไว ดังนี ้

1)  ใหใช ไมไตคูเพื่อใหออกเสียงส้ัน 
2)  หามใชไมตรีและไมจัตวาในอักษรสูงและอักษรต่ํา  
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 แตปญหาความลักล่ันของไมตรีกับไมไตคูในคําที่เปนเสียงส้ันยังคงมตีอมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนกลาง ในสมัยนี้จึงมแีบบเรียนอีกหนึ่งฉบับ ไดแก พิศาลการันต ที่กําหนด
หลักเกณฑที่ตางกันของไมตรีและไมไตคูเชนเดียวกับจินดามณี ของกรมหลวงวงษาธริาชสนิท และ
มีตัวอยางคําทีใ่ชไมไตคูที่เปนเสียงสั้น  เชน  เม็ด  เล็ก  สําเร็จ  เปนตน ทําใหความลักล่ันในการ
เขียนหมดไป นอกจากนี้แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเริ่มมีการสอนผันวรรณยุกตใน
พยางคเปน และพยางคตายท่ีมีพยัญชนะตนเปน  อักษรสูง  อักษรกลาง และอักษรต่ํา  และมีตัวอยาง
คําที่ใชรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาที่เปนคําไทย คํายืมภาษาจีน และคํายืมภาษาอังกฤษ  เชน กุกกู  จีน
เกา  สามกก  น้ํากอก  กาด  เสื้อสะกอด    เกงกา  อากู    เถาแก  ขนมโก  และ กวยเตี๋ยว  แตมิไดมี
การสอนการผันวรรณยุกตในคํายืมเหลานี ้

 ตอมาแบบเรียนภาษาไทยสมัยปจจุบนัมีการสอนผันวรรณยกุตและหลักเกณฑการใชรูป
วรรณยกุตตรีและจัตวาในคําไทยไวอยางละเอียด แตมิไดมีการสอนการผันวรรณยุกตในคํายืมเชนเดียวกบั
แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง เพียงแตกลาวถึงการเขียนคําที่มาจากภาษาอังกฤษ
วาคําที่ใสวรรณยกุตใหเขียนตามพจนานกุรม  เชน   กาซ  แกส  โนต  เชิ้ต และคาํที่ไมระบุไวใน
พจนานกุรมใหเขียนตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน  คือ  ไมใสวรรณยุกตในคําทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 
8.2 อภิปรายผลการศึกษา 

8.2.1 การใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในพยางคตาย 
    การศึกษาววิัฒนาการการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยทาํใหพบวามีการใช

รูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในพยางคตายซ่ึงเปนลักษณะที่นาสนใจของภาษาไทย เพราะเมื่อเปรยีบเทยีบกับ
กลองทดสอบวรรณยกุต ของ  เกดนี่ย (Gedney 1972 : 423-437)  พบวาคําในภาษาไทยดั้งเดิมจะไม
มีรูปวรรณยกุตตรีและจัตวาในพยางคตายเลย  และ  ปราณี   กุลละวณิชย (2527 : 63-64)  ไดตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับการไมปรากฏรูปวรรณยกุตในพยางคตายในภาษาไทย โดยดจูากหลักฐานตัวเขียน
ที่เกาที่สุด คือ ในศิลาจารกึของพอขุนรามคําแหงวา ไมปรากฏรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในพยางค
ตายดวยเชนกนั  ดังนั้นการพบขอมูลคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในพยางคตาย จึงสรุปไดวาคําเหลานี้
ไมใชเปนคําดัง้เดิมในภาษาไทย เพราะในจินดามณี (2512 : 28-29) ซ่ึงเปนแบบเรยีนเลมแรกของ
ไทยที่แตงขึน้ในสมัยอยุธยาไดกําหนดหลักการใชรูปวรรณยุกตในพยางคตายวา  พยางคตายจะไมมี
รูปวรรณยกุตกํากับ ตอมามกีารกลาวถึงการใชรูปวรรณยุกตในพยางคตาย  พบครั้งแรกในแบบเรียน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไดแก หนังสือประถม ก ข ก กา อธิบายหลักการใชวรรณยกุตตรีวา 
“ไมตรีสําหรับใชในอกัษรกลางคําตายบังคับใหมีเสียงส้ัน และเสยีงสูงขึ้นหนอยหนึง่”  เชน   เจก  
เปน  เจก,  เดก  เปน  เดก  และในตําราหลักภาษาไทย ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร ซ่ึงแตงขึ้นเมื่อ 
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พ.ศ. 2484 (2518 : 14)  กลาวถึงการใชรูปวรรณยกุตตรีในพยางคตายไววาใหใชรูปวรรณยกุตตรี
เฉพาะในอักษรกลางเทานั้น  “คร้ังบุราณผันดวยไมวรรณยกุตไดแตคาํเปนเทานัน้  คําตายผันไมได  
เวนแตคําตายอักษรกลาง  ผันดวยไมตรีได  เชน  แปะ  โตะ  จุบ”     
 

8.2.2 สมัยรัตนโกสินทรตอนตนใชรูปวรรณยุกตตรีแทนเสียงสั้น      
 รูปวรรณยกุตตรีหรือไมตรี แมในปจจบุันจะเปนรูปที่ใชเขียนแทนเสียงวรรณยุกตตรี  

แตผูวิจยัสังเกตวา คร้ังหนึ่งเครื่องหมายนี้นาจะเคยใชเพื่อแสดงลักษณะทางเสียงบางประการดวย 
คือใชรูปวรรณยกุตตรีแทนเสียงส้ัน  ทั้งนีผู้วิจัยพบวาในพจนานกุรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  คือ  
พจนานกุรมไทย-ไทย ของ คาสเวล  ใชไมตรีในคําที่เปนเสียงสระสั้น  ซ่ึงตอมาไมตรีเปลี่ยนไปเปน
เครื่องหมายไมไตคู  เชน   เจด > เจ็ด,    เลก > เล็ก,    เจบ > เจ็บ,   เลน > เล็น,    เบด > เบ็ด   เปนตน  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ พุทธชาติ  ธนัญชยานันท (2536:17) ที่พบวา มีการใชรูปวรรณยกุตตรี
แทนเสียงส้ันเชนกัน    

 
เครื่องหมายไมตรี       ท่ีใชรวมกับรูปเขียน < เ - × >   ในคําท่ีปจจุบันนี้ใชรูปเขียน  
  < เ   - × > ปรากฏในขอมูลสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและชวงตนของสมัย 
รัตนโกสินทรตอนกลาง ...และสันนิษฐานวารูปเครื่องหมายไมตรีอาจถูกนํามาใช 
แทนรูปเครื่องหมายไมไตคู เนื่องจากในระยะเวลานั้นการใชรูปเครื่องหมายไมไตคู 
ยังไมแนนอน 
 

  และเมื่อไดวิเคราะหแบบเรียนภาษาไทย (ดูบทที่7) พบวามีการกําหนดหลักเกณฑการ
ใชรูปวรรณยุกตตรีเพื่อใหออกเสียงส้ันไวในหนังสือประถม ก ข ก กา วา 

 
   เลข     เรียกวา ไมตรี สําหรับใชในอักษรกลาง เปนแมกด  กบ และอักษรตายม ี 
กะ  เปนตน  ไมตรี         นี้บังคับใหสําเนียงคําท่ีอยูเบื้องบนนั้นเปนสําคัญ   แถลงให
เสียงสั้น   แลสูงข้ึนหนอยหนึ่ง  อยางที่วา 

เจก    เดก         โตะ             กก 
เจก      เดก          โตะ  กก 
 

 การคนพบในงานวิจยันี้สามารถบงชี้ไดอยางชัดเจนวาแบบเรียนมีการกําหนด
หลักเกณฑการเขียนใชรูปวรรณยุกตไวเชนไรมีผลทําใหการเขียนคําในภาษาไทยเปนไปตามระบบ
นั้น 
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การใชไมตรีเพื่อแสดงเสียงส้ันนี้ปรากฏตอมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง พบทั้ง
ในพยางคที่มพียัญชนะตนเปนอักษรสูง เชน กุลิเขน (สัพพะ พะจะนะ พาสาไท)  นพศก (ราชกจิจา
นุเบกษา)  พยญัชนะตนเปนอักษรกลาง เชน  เกบ  เจด   เมด  (อักขราภธิานศรับท)   และพยัญชนะ
ตนเปนอักษรต่ํา เชน  เชด (บางกอกรีคอรดเดอร)   เจด   เมด  (อักขราภธิานศรับท)  เปนตน   

แตปจจุบนัไมพบการใชไมตรีเพื่อแสดงเสยีงส้ัน เนื่องจากแบบเรียนในระยะตอๆ มาได
กําหนดใหใชไมไตคูเพื่อใหเปนเสียงสั้น ดังปรากฏในในจินดามณีฉบบักรมหลวงวงษาธิราชสนิท  
กลาวถึงหลักเกณฑการใชไมไตคูเพื่อทําใหคําที่มีเสียงยาวเปนเสยีงส้ัน  ดังนี ้

 
   คํายาวจกัสั้นนัน้ไฉน  อาจาริยทานไข 
  โอวาทบังคับปรับปรุง  
   ควรใสตายคูเขาผดุง  ชักคําบํารุง 
  ที่ยาวใหส้ันบรรหาร 
 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พุทธชาติ  ธนัญชยานันท (2536:21) ที่ศึกษาเรื่องการเกิดความตางดาน
ความสั้นยาวของสระกลางและสระต่ําในภาษาไทย    ผลการวิจัยพบวา  “ รูปเครื่องหมายไมไตคูที่
ใชประกอบกับรูปเขียนแทนเสียงสระ  (< เ   -  × >) เปนรูปเครื่องหมายที่แสดงเสียงส้ันของสระ”  
 

8.2.3 แบบเรียนในสมัยปจจุบันขาดความทันสมัยในหลักเกณฑเขียนคํายืมภาษาอังกฤษ 
 แบบเรียนในสมัยปจจุบันยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตใน
คํายืมโดยเฉพาะในคํายืมภาษาอังกฤษ  แมวาราชบัณฑิตยสถานกําหนดวาไมตองใชรูปวรรณยุกต
กับคําทับศัพทภาษาอังกฤษ  เชน  อิตาลี (Italy)    คอมพิวเตอร (computer)   โควตา(quota) เปนตน 
แตปจจุบันมีการใชรูปวรรณยุกตกํากับในคําทับศัพทตามการออกเสียง  เชน  กราฟ (graph)     บุค 
(book)  กาด (card)  แคบซูล (capsule) กลาส (glass) เปนตน  และในปจจุบันพบวาคนทั่วไปใชรูป
วรรณยุกตเปนจํานวนมากในคํายืมภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะรูปวรรณยุกตตรี  ผูวิจัยจึงเห็นวาถึงเวลา
แลวที่ราชบัณฑิตยสถานควรจะออกระเบียบการเขียนคําทับศัพทขึ้นใหมเพื่อใหสอดรับกับคํายืม
ภาษาอังกฤษที่มีเพิ่มมากขึ้นในภาษาไทย และมีการเขียนที่ลักล่ันไมเปนระบบเดียวกัน คือบางคน
เขียนตรงตามเสียงที่ออกโดยใสรูปวรรณยุกตกํากับ และบางคนเขียนตามรูปศัพทเดิมโดยไมใสรูป
วรรณยุกต  ซ่ึงการพบวามีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในคําทับศัพทนี้เปนที่มาของปญหาวา  
ควรมีการกําหนดหลักเกณฑการใชรูปวรรณยุกตในคํายืมใหชัดเจนเพื่อใหมีเอกภาพในการเขียน
และเปนอัตลักษณของภาษาไทยสืบไป  
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8.3 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิวัฒนาการของการใชรูปวรรณยุกตตรี (    ) และจตัวา (    ) ในภาษาไทย 
ผูวิจัยขอเสนอแนะผูที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
 8.3.1 ควรศึกษาการใชรูปวรรณยุกตตรี (    ) และจัตวา (   ) ในวัจนลีลาที่ตางกันและใน
ส่ืออิเล็กทรอนิกสวาเกีย่วของกับการปรากฏรูปวรรณยุกตตรี และจัตวา ในภาษาไทยอยางไร 
 8.3.2. ควรศึกษาการใชรูปวรรณยุกต เฉพาะในคํายืมภาษาอังกฤษ เพราะจากการ
วิเคราะหขอมูลพบวา  ในปจจุบันมีการใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา เปนจํานวนมากในคํายืม
ภาษาอังกฤษ แมราชบัณฑิตยสถานจะกําหนดไววา การเขียนคําทับศัพทไมตองใสเครื่องหมาย
วรรณยุกต ยกเวนในกรณีที่คํานั้นมีเสียงซํ้ากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใสวรรณยุกตได 
เชน โคก โคมา และถึงเวลาแลวที่ราชบัณฑิตยสถานควรจะออกระเบียบการเขียนคําทับศัพทขึ้น
ใหมเพื่อใหสอดรับกับคํายืมภาษาอังกฤษที่มีเพิ่มมากขึ้นในภาษาไทย และมีการเขียนที่ลักล่ันไมเปน
ระบบเดียวกัน คือบางคนเขียนตรงตามเสียงที่ออกโดยใสรูปวรรณยุกตกํากับ และบางครั้งเขียนตาม
รูปศัพทเดิมโดยไมใสรูปวรรณยุกตกํากับ  
 8.3.3 ควรเก็บคาํที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาทีม่าจากคํายมืภาษาตาง  ๆไวในพจนานุกรมให
มากขึ้น  ผลการวิเคราะหคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในแตละสมยัที่เก็บไวในพจนานุกรมสมยั
ปจจุบันพบวา  คํายืมภาษาจีนเปนจํานวนมากที่พบในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไมมีการเก็บไวใน
พจนานกุรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเลย เพิ่งพบวามกีารเก็บคํายืมภาษาจีนทีใ่ชรูปวรรณยกุตตรีไว
ในพจนานุกรมสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง  ไดแก  พจนานุกรม รศ.120 (พ.ศ.2444)  จํานวน  6  คํา  
ไดแก  กก  เจก  เตง  โตะ  บู  และโปะ  และเก็บไวในพจนานกุรมสมัยปจจุบนั  คอื  พจนานกุรม
ฉบับ พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2542  เปนจํานวนมาก  คํายมืภาษาจนีที่พบเปนคํานามในหมวดอาหาร
มากที่สุด  เชน  แฮกึ๊น  เกกฮวย  เกี๊ยว  ฮอยจอ  กวยจิ๊  กะลอจี๊  บะจาง  เปาะเปยะ  ซีอ๊ิว  เปนตน สวน
คํายืมภาษาอังกฤษแมพบวาเริม่มีการใชรูปวรรณยุกตตรีในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง แตไมมีการเกบ็
คํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยกุตตรีไวในพจนานกุรมสมัยรัตนโกสินทรตอนกลางเลย  เพิ่งพบวามี
การเกบ็คํายืมภาษาอังกฤษทีใ่ชรูปวรรณยุกตตรีไวในพจนานุกรม พ.ศ.2493 จํานวน 4 คํา  ไดแก  
กาซ  กาด  แกป  และโอก  เทานั้น แตเกบ็ไวในพจนานุกรม  พ.ศ.2525  เพิ่มขึ้นอกี  8  คํา  ไดแก  
กอปป  แกง  แกส  ปรูฟ  ปล๊ัก  โปก  โปกเกอร  และฟลุสแกป  สวนในพจนานุกรมฉบับ พ.ศ.2542  
เก็บคํายืมภาษาอังกฤษที่ใชรูปวรรณยกุตตรีเพิ่มขึ้นอีก  3  คํา  ไดแก  ปม  โปป  และโอต 
 สวนคําไทยทีใ่ชรูปวรรณยกุตตรีพบวา มีการเก็บไวในพจนานุกรมเพิ่มมากขึ้นเปน
ลําดับตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตนถึงสมัยปจจุบัน  คําที่พบทั้งหมดไมใชดั้งเดมิหรือคําพื้นฐาน
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ในภาษาไทยเลย  คําเหลานีเ้ปนคําที่เกิดขึน้ใหม  เชน คําเลียนเสียง  คํารองเรียก  คําแสดงอารมณ
ความรูสึก  เปนตนไมพบวามีคํายืมภาษาอังกฤษ  และภาษาฝรั่งเศสที่ใชรูปวรรณยกุตจัตวาเก็บไวใน
พจนานกุรมเลย พบแตคําไทย คํายืมภาษาจีน และคาํยืมภาษาชวาเทานั้นที่เก็บไวในพจนานุกรม
สมัยปจจุบัน 
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รูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวาในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 
1.  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
        ระยะท่ี 1   ตั้งแต พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2335 เอกสารในชวงนี้ ไดแก ราชาธิราช (พ.ศ. 2328) 
        ระยะท่ี 2   ตั้งแต พ.ศ. 2345 - พ.ศ. 2355 เอกสารในชวงนี้ ไดแก กฎหมายตราสามดวง (พ.ศ.  

            2347)  สามกก (พ.ศ. 2348) และประชุมหมายรับสั่งภาค 2 (พ.ศ. 2351)   
        ระยะท่ี 3   ตั้งแต พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2393 เอกสารในชวงนี้ ไดแก ประชุมหมายรับส่ังภาค 3  

            (พ.ศ. 2367) และจดหมายเหตุ ร.3 (พ.ศ. 2377) พจนานุกรมคาสเวล (พ.ศ.2389) 
 

2.  สมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง 
ระยะท่ี 1   ตั้งแต พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2420 เอกสารในชวงนี้ ไดแก .สัพพะพะจะนะภาษาไท 

(พ.ศ. 2397) ราชกิจจานเุบกษา (พ.ศ. 2401) บางกอกรีคอรดเดอร (พ.ศ. 2408)  
                  และอักขราภิธานศรับท (พ.ศ. 2416) 
        ระยะท่ี 2   ตั้งแต พ.ศ. 2430 - พ.ศ. 2450 เอกสารในชวงนี้ ไดแก พระราชพิธีสิบสองเดือน  

            (พ.ศ. 2431)  พจนานกุรม ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444)และไกลบาน (พ.ศ. 2450)   
        ระยะท่ี 3   ตั้งแต พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2468 เอกสารในชวงนี้ ไดแก จีนโนสยามวารศพัท  (พ.ศ.  

            2460) และดุสิตสมิต  (พ.ศ. 2461) 
 

3.  สมัยปจจุบัน 
        ระยะท่ี 1   ตั้งแต พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2480  เอกสารในชวงนี้ ไดแก ละครแหงชวีิต(พ.ศ. 2472) 
        ระยะท่ี 2   ตั้งแต พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2515 เอกสารในชวงนี้ ไดแก พจนานุกรม 2493  (พ.ศ.  

            2493)  ส่ีแผนดิน (พ.ศ. 2494) และจดหมายจากเมืองไทย (พ.ศ. 2511)   
        ระยะท่ี 3   ตั้งแต พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2550 เอกสารในชวงนี้ ไดแก พจนานุกรม 2525  (พ.ศ.  

            2525) พจนานกุรม 2542  (พ.ศ. 2546)    ความสุขของกะทิ  (พ.ศ. 2546)  ภาษาและ 
            วรรณคดีไทย (พ.ศ. 2548)  สกุลไทย  (พ.ศ. 2550)  ฐานเศรษฐกิจ  (พ.ศ. 2550)   

และเดลินวิส  (พ.ศ. 2550) 
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รูปแปรของคําที่ใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทยแตละสมัย 
 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 

สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
(2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

 ตั๋งโตะ 
ตั๋งโตะ 
(2348) 

เจก,เจก 
(2389) 

ก, ก็ 
(2408) 

เตอก, 
เติ๊ก 
(2450) 

แทกซี่ 
แท็กซี่ 
(2461) 

   

  เจบ, 
เจ็บ 
(2389) 

กก ,  กก 
(2408) 

โปส
กาด, 
โปสต 
กาด, 
โปสต
กาด 
(2450) 

แบงก, 
แบงก 
(2461) 

   
 

  เบด, 
เบ็ด, 
เบด 
(2389) 

เกบ, 
เก็บ 
(2408) 

ฟรอก 
โกต, 
ฟรอก 
โกต 
(2450) 

โวย, 
โวย 
(2461) 

   

  เรว, 
เร็ว 
(2389) 

โคเคต, 
โคเค็ต 
(2408) 

เลก, 
เล็ก 
(2431) 

    

  เลก, 
เล็ก, 
เลก 
(2389) 

เจด, 
เจ็ด, 
เจด
(2408) 
เจด, 
เจ็ด 
(2416) 
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สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 

สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
(2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

   เซนต, 
เซนต, 
เซ็นต, 
(2408) 

     

   เซน
เนตอร, 
เซน
เนตอ 
(2408) 

     

   เซนเอ็ด 
เซนเอด 
เซ็นเอ็ด 
(2408) 

     

   
 
 
 

เดก, 
เด็ก, 
เดก 
(2408) 

     

   โตะ
โตะ 
(2408) 
โตะ
โตะ 
(2416) 
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สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 

สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
(2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

   เทจ, 
เท็จ, 
เทจ 
(2408) 

     

   
 
 
 

นพศก, 
นพศ็ก, 
นพศก 
(2401) 

     

   ใบเบล, 
ใบเบ็ล 
(2408) 

     

   เมกซิโก
เม็กซิโก 
เม็กซีโก 
เมคซิโก 
(2408) 

     

   เมกกา, 
เม็กกา 
(2408) 

     

   เมลจ, 
เมล็จ 
(2408) 

     

   เยบ, เย็บ
, เยบ 
(2408) 
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สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 
ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
(2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

   เรบรี
เซ็นเต
ติฟ, 
เร็บรี
เซ็นเต
ติฟ, 
เร็บรี
เซนเต
ตีท 
(2408) 

     

   เลก, 
เลก 
(2401) 
เลก, 
เล็ก, 
เลก 
(2408) 
เลก, 
เล็ก 
(2416) 

     

   วิลัศเศศ
วิลัศเศศ 
(2408)

     

   สําเรจ, 
สําเร็จ 
(2408) 
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สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 
ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
(2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

   เหลก, 
เหล็ก, 
 เหลก 
(2408) 

     

   อิลิซา
เบด, 
อิลิซา
เบ็ด 
(2408) 

     

   เอมป
รอร, 
เอ็มป
รอร, 
เอมป
รอ 
(2408) 

     

   เอิล
ออฟเอ
เชก, 
เอิล
ออฟเอ
เช็ก 
(2408) 
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รูปแปรของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทยแตละสมัย 
 

สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 

ระยะที่ 1 
(2325-
2335) 

ระยะที่ 2 
(2345-
2355) 

ระยะที่ 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะที่ 2 
2430-
2450) 

ระยะที่ 3 
(2460-
2468) 

ระยะที่ 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะที่ 3 
(2525-
2550) 

   กะลาปา, 
กลาปา, 
กลาปา 
(2408) 
กะหลาปา 
กาลาปา 
(2416) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

   บังกลา, 
บังกลา 
(2408) 

 
 
 

 
 
 

   

   บัดเดียว, 
บัดเดี๋ยว 
(2408) 
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การเปล่ียนแปลงของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตตรีในภาษาไทยแตละสมัย 
 

สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
(2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

พจน.
2525/
พจน.
2542 

   ก (2408)  
 

  ก็ (2493)  ก็ 

   กก
(2408) 

กก 
(2416) 
 

   
 
 

 
 
 

กก 
 
 

   กระเจยีบ 
(2408) 

   กระเจีย๊บ 
(2493) 

 กระเจีย๊บ 

   กะตาก 
(2416) 

 
 

  กะตาก 
(2493) 

 กะตาก 

   
 
 
 

กิก 
(2397) 
กิก 
(2416) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 กิก,กิ๊ก 
(2493) 
กิ๊ก 
(2494) 

กิ๊ก 
(2550) 

กิ๊ก 

   กุก 
(2397) 

   กุก 
(2493) 

 กุก  

   เกบ 
(2408) 

เกบ 
(2444) 

  เก็บ 
(2493) 

 เก็บ 

   
 

เคาะ 
(2416) 

     เคาะ 

  เคอะ 
(2389) 

เคอะ 
(2416) 

     เคอะ 
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สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

พจน.
2525/
พจน.
2542 

 จุนจู 
(2347) 

 จุนจู 
(2401) 
จุนจู 
(2408) 

   จุนจู 
(2493) 

 จุนจู 

  จุบ 
(2389) 

 จุบ 
(2444) 

  จุบ 
(2493) 

 จุบ 

  จุบ
แจง  
(2389) 

 จุบแจง 
(2444) 

    จุบแจง 
 

   เจ็ก 
(2389) 
 

เจก 
(2397) 
เจก 
(2408) 
เจก 
(2416) 

  เจก 
(2472) 
 

เจก 
(2493) 
เจก 
(2494) 

เจก 
(2548) 
เจก 
(2550) 

เจก 

 
 
 
 
 
 

 เจด ,
เจด
(2389) 
 

เจด 
(2401) 
เจด, เจด
(2408) 
เจด  
(2416) 

เจ็ด 
(2431) 

    เจ็ด 

  เจบ 
(2389) 

เจ็บ 
(2408) 

     เจ็บ 

   เจียบ 
(2408) 

เจี๊ยบ 
(2450) 

    เจี๊ยบ 
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สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

พจน.
2525/
พจน.
2542 

   
 

งอกแงก 
(2416) 

 
 

   
 

 
 

งอกแงก 
 

   
 

เงอ 
(2416) 

     เงอะ 

   
 

เชด 
(2416) 

เช็ด 
(2444) 

    เช็ด 

   เซนต
(2408) 

เซนต 
(2450) 
 

  เซ็นต 
(2493) 
 

 - 

   เดก, เดก 
(2408) 

เด็ก 
(2444) 

    เด็ก 
 

  ตุกแก 
(2389) 

 ตุกแก 
(2450) 

  ตุกแก 
(2493) 
ตุกแก 
(2494) 

ตุกแก 
(2550) 

ตุกแก 

    เตอก, 
เติ๊ก 
(2450) 

เตอรก 
(2461) 

   - 

  โตะ 
(2389) 

โตะ 
(2397) 
โตะ 
(2408) 
โตะ 
(2416) 

โตะ 
(2431) 
 
 
 

โตะ 
(2460) 
โตะ 
(2461) 
 

โตะ 
(2472) 
 

โตะ 
(2493) 
โตะ 
(2494) 
โตะ 
(2511) 

โตะ 
(2546) 
โตะ 
(2548) 
โตะ 
(2550) 

โตะ 
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สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน 

สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 

สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

พจน.
2525/
พจน.
2542 

   เทจ,เท็จ, 
เทจ 
(2408) 

     เท็จ 

     แทกซี่ 
(2461) 

แทกซี ่
(2472) 

 
 

 
 

แท็กซี ่
 

   นพศก, 
นพศ็ก 
(2401) 

   นพศก 
(2493) 
 

 นพศก 

        โนดบุค 
(2550) 

โนต 

    บอบบี้ 
(2450) 

  
 

 
 

บอบบี้ 
(2550) 

- 
 

   บะ 
(2397) 

บะ 
(2444) 

    บะ 

  เบด,  
เบด 
(2389) 

 
 

เบ็ด 
(2444) 

    เบ็ด 

     แบงก 
(2461) 

 แบงก, 
แบงค 
(2494) 

 
 

แบงก 
 

  เปด 
(2389) 

 เปด 
(2444) 

    เปด 
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สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน 

สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 

สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

พจน.
2525/
พจน.
2542 

    โปส
กาด, 
โปสต 
กาด, 
โปสต
กาด 
(2450) 

    
 
 

โปสต
การด 

 

   โปะ 
(2397) 

โปะ 
(2444) 

    โปะ 

  เมด 
(2389) 

เมด 
(2416) 

เม็ด 
(2444) 

    เม็ด 

   เมลจ, 
เมล็จ 
(2408) 

เมล็ด 
(2444) 

    เมล็ด 
 

  เยบ  
(2389) 

เยบ, เยบ 
(2408) 

เย็บ 
(2444) 

    เย็บ 

  เรว 
(2389) 

 เร็ว 
(2444) 

    เร็ว 

  เลก, 
เลก 
(2389) 
 
 
 

เลก, เลก 
(2401) 
เลก, เลก 
(2408) 
เลก 
(2416) 

เลก 
(2431) 
เล็ก 
(2444) 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เล็ก 
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สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง สมัยปจจุบัน 

ระยะท่ี 1 
(2325-
2335) 

ระยะท่ี 2 
(2345-
2355) 

ระยะท่ี 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะท่ี 2 
2430-
2450) 

ระยะท่ี 3 
(2460-
2468) 

ระยะท่ี 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะท่ี 3 
(2525-
2550) 

พจน.
2525/
พจน.
2542 

  เลบ 
(2389) 

 เล็บ 
(2444) 

    เล็บ 

     โวย 
(2461) 

   โวย 

   สําเรจ
(2408) 

สําเร็จ 
(2444) 

   
 

 
 

สําเร็จ 
 

   เสดจ 
(2408) 

เสด็จ 
(2444) 

    เสด็จ 

   เสื้อกั๊ก 
(2397) 
เสื้อกัก 
(2416) 

กั๊ก 
(2450) 

    
 
 

กั๊ก 

   เหนด
เหนื่อย 
(2416) 

เหน็ด
เหนื่อย 
(2444) 

    เหน็ด
เหนื่อย 

   
 

เหลก,  
เหลก 
(2408) 

เหล็ก 
(2431) 

   
 

 
 

เหล็ก 
 

   อูดอูด 
(2397) 

     อูดอุด 
(2525) 

  เอยน 
(2389) 

 เย็น 
(2444) 

    เย็น 

  เอน 
(2389) 

 เอ็น 
(2444) 

    เอ็น 
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การเปล่ียนแปลงของคําท่ีใชรูปวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทยแตละสมัย 
 

สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนตน 

สมัยรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง 

สมัยปจจุบัน 

ระยะที่ 1 
(2325-
2335) 

ระยะที่ 2 
(2345-
2355) 

ระยะที่ 3 
(2365-
2393) 

ระยะท่ี 1 
(2394-
2420) 

ระยะที่ 2 
2430-
2450) 

ระยะที่ 3 
(2460-
2468) 

ระยะที่ 1 
(2469-
2480) 

ระยะท่ี 2 
(2490-
2515) 

ระยะที่ 3 
(2525-
2550) 

พจน.
2525/
พจน.
2542 

   กะลาปา 
(2397) 
กะลาปา 
กลาปา, 
กลาปา 
(2408) 
กาลาปา 
(2416) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 กะหลาปา 
(2493) 
 

 กะหลาปา 

   จิริด 
(2397) 
กะจิ๋ริด 
(2416) 

กะจิริด 
(2444) 
 

    กระจิริด 

   บัดเดียว 
(2408) 

บัด
เดี๋ยว 
(2431) 

    บัดเดี๋ยว 

   เถาแก 
(2401) 

 
 

  เถาแก 
(2493) 

 เถาแก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 268

สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน 7 เลม 
1. ราชาธิราช  (พ.ศ. 2328) 
    ตรี 
   ไมปรากฏรูปวรรณยกุตตรี    
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กุย 
  

กุย = ถวายบงัคมคํานับ (จ.) , ขุนนางจีนเมอืงเจาพนกังานทูลขาว 
พระราชสาสนแจงแลวก็รีบเขากุยทูล  (618) 

 
2. กฎหมายตราสามดวง  (พ.ศ. 2347)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
จุนจู นายสําเภา  (117) 
เตกขอ 
  
  
  

อนึ่งถาแลตนหนไตกง  เฮียวกง  จงกวา  เตกขอ  เซงขอ  ปนจ ู สําปน 
อิดเซียน  แลนายสําเภาเทาเตง  แลผูอยูในสาํเภามิไดพิจารณากระทํา 
ใหเปนอุบตัิเหตุ  จึงเกิดไฟไหมสําเภาเสียส่ิงของผูเชา  ดวยทานวาให 
ผูเชานั้นใชคาสําเภา  (397) 

เบยปน จายกับขาว  (118) 
อะปนเตก (คนจีน) แลบัดนี้จนีอะปนเตกผูเปนขนุวิเสดวานิช  (42) 
     
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กงเสง จีนงุยจีนกงเสงววิาทแกกนั  (397) 
ชินเตง คนทนาย  (118) 

ไตกง, ใตกง 
  
  
  

อนึ่งถาแลตนหนไตกง  เฮียวกง  จงกวา  เตกขอ  เซงขอ  ปนจ ู สําปน 
อิดเซียน  แลนายสําเภาเทาเตง  แลผูอยูในสาํเภามิไดพิจารณากระทํา 
ใหเปนอุบตัิเหตุ  จึงเกิดไฟไหมสําเภาเสียส่ิงของผูเชา  ดวยทานวาให 
ผูเชานั้นใชคาสําเภา  (397) , นายทาย (118) 
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คํา ตัวอยาง 
บัดเดี๋ยว บัดเดี๋ยวเจาทามาถามเจาเรือน / บัดนี ้ (341) 
ปนจ ู
  
  
  

อนึ่งถาแลตนหนไตกง  เฮียวกง  จงกวา  เตกขอ  เซงขอ  ปนจ ู สําปน 
อิดเซียน  แลนายสําเภาเทาเตง  แลผูอยูในสาํเภามิไดพิจารณากระทํา 
ใหเปนอุบตัิเหตุ  จึงเกิดไฟไหมสําเภาเสียส่ิงของผูเชา  ดวยทานวาให 
ผูเชานั้นใชคาสําเภา  (397) 

เอียวกง บูชาพระ  (118) 
เฮียวกง 
  
  
  

อนึ่งถาแลตนหนไตกง  เฮียวกง  จงกวา  เตกขอ  เซงขอ  ปนจ ู สําปน 
อิดเซียน  แลนายสําเภาเทาเตง  แลผูอยูในสาํเภามิไดพิจารณากระทํา 
ใหเปนอุบตัิเหตุ  จึงเกิดไฟไหมสําเภาเสียส่ิงของผูเชา  ดวยทานวาให 
ผูเชานั้นใชคาสําเภา  (397) 

 
3. สามกก  (พ.ศ. 2348)    
    เลม 1 ตร ี

คํา ตัวอยาง 
กกเสง แลพวกเทาเจยีดขันทีซ่ึงเปนผูใหญนั้นเกาคน ซ่ือเตียวตงหนึ่ง เตยีวเหยียง

หนึ่ง ฮองสีหนึ่ง  ตวนกุยหนึ่ง เหาลําหนึ่ง เกียนสิดหนึ่ง เหหยุหนึ่ง กกเสง
หนึ่ง เชยีกงหนึ่ง เปนสิบคนทั้งเทาเจียด (4) 

กกอี ้ เตียวหุยจึงบอกวา เอาไปซอนไว ณ วดั กกอ้ีบนเนินเขา  (219) 
กุยเอก โจโฉจึงใหเอาตัวกุยเอกบุตรกุยแกมาเลี้ยงไว  (475) 
เกงเหลยีง แลมีทหารเอกสามคนชื่อ เกงเหลียง เกงอวด ชัวมอ สามคนนี้เปนชาวเมือง 

 เอี้ยงเบง  (80) 
เกงอวด แลมีทหารเอกสามคนชื่อ เกงเหลียง เกงอวด ชัวมอ สามคนนี้เปนชาวเมือง

เอี้ยงเบง  (80) 
แกเตกเตี้ยน ตั๋งโตะจึงใหหองจูเปยนเสดจ็ออก ณ พระที่นั่งแกเตกเตี้ยน  (46) 
เกียนเตก โจโฉมีความชอบใหเล่ือนที่เปนเกียนเตก จงกุน ภาษาไทยวาเจาพระยา

จําเริญอายุ (166) 
ขงจู เหมือนครั้งขงจูกับงันเอี๋ยน  (315) 
คิเปก แลวเซียงจูเจาเมืองหั้นกกยกทัพมารบฆาคิเปกตาย  (341) 
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คํา ตัวอยาง 
จกยี ่ แลใหจกยี่คุมทหารเกาทณัฑแปดรอย  (86) 
จิ๋นกก คร้ังนั้นพระเจาจิ๋นอองไดเสวยราชยในเมืองจ๋ินกก  (1) 
เจียวกก เคาทูจึงตอบวาขาพเจาชื่อเคาทู ชาวเมือเจียวกก  (158) 
โจเตก ฝายวาโจเตกนัน้เห็นโจโฉเปนนักเลงไมทํามาหากิน (12) 
ซุยกก นายบานนั้นชือ่ซุยกก ในเวลากลางคืนนั้นซุยกกฝนวา เห็นพระอาทิตยสอง

ดวงตกอยูที่หลังบาน (36) 
เซียงกก แลตั๋งโตะนั้นตั้งตัวเปนเซียงกก ภาษาไทยวาพระยามหาอุปราช ถือกระบี่

เขาเฝามิไดเปนเวลา  (48) 
ตกอิ้ว มีหนังสือรับสั่งใหตกอ้ิวถือมาถึงเลาป  (21) 
ตั๋งโตะ ตั๋งโตะนั้นบานอยู ณ เมืองหลวง  (14) 
ตีนกกชือ วัดตีนกกชือซ่ึงอยูหนาดานนั้นเปนที่ชอบกล  (370) 
เตกหงวน เตงหงวนก็ขึ้นมาพาลิโปกลับไป  (40) 
เตกออง คร้ังนั้นเงียมแปะฮอ  ซ่ึงตั้งตัวขึ้นเปนเจาเรยีกวาเตกออง อยู ณ เมืองตองงอ  

(207) 
เตงโต ตังเจี๋ยวบอกวาขาพเจานี้เปนชาวเมืองเตงโต  (184) 
เตงไก โตเกี๋ยมเห็นชอบดวยจึงถามวาผูใดจะอาสาถือหนังสือไปใหเตงไกได (134) 
เตงกวน เตงกวนขุนนางเห็นดังนั้นก็โกรธ (46) 
เตงจิ๋ว ฝายตกอิ้วจงึเอาตราสําหรับที่เลาป พาพรรคพวกมาถึงเมืองเตงจิ๋ว  (22) 
เตียวกก เตียวกกตั้งตัวเปนจงกุน แปลวาพระยา  (5) 
เตียวหุยเอกเตก ผูนั้นจึงตอบวาเราชื่อเตียวหุยเอกเตก บานอยูตุนกวน (7) 
บิตก บิตกก็ขึ้นเกวยีนขับไป  (133) 
บูเสง ลิเกียนชาวเมืองบูเสง (128) 
บูอันกก บูอันกกกลับเขาคายได แลวปรึกษากันวา ลิโปนี้การรบกลาหาญนัก ฝมือก็

เขมแข็ง ซ่ึงจะทําศึกไปดวยนั้นเหน็จะเอาชัยชนะยาก  (68) 
เบกบุนเหลา โจโฉจึงชวนเลาปขึ้นไปนั่งบนหอรบชื่อวาเบกบุนเหลา (271) 
เบงโห คร้ังเบงโหเห็นหงสจับอยูบนเขา คร้ันหงสบินไปแลว เบงโหจึงเอากอนศิลา

ที่หงส (77) 
เปกตุน   เปกตุนเจาเมืองนั้นไมทันรูตวั  (469) 
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คํา ตัวอยาง 
เปกลงสาน แลวยกกองทพัไปถึงเขาเปกลงสาน  (469) 
เปงจิ๋ว ฝายมาเทงเจาเมืองเสเหลียงกบัหันซุยเจาเมอืงเปงจิ๋ว ปรึกษากัน  (122) 
แปะเบ ตําบลแปะเบ  (249) 
แพเปก แพเปกจึงหามวาโลติดนี้เปนขุนนางผูใหญมาแตกอน  (41) 
ไพกก ขณะนัน้แฮหัวตุนผูพี่ แฮหวัเอี๋ยนผูนอง อยู ณ เมืองไพกก  (57) 
มาบู เตียวเล้ียว เคาทู ลิเตียน งักจิน้ ส่ีคนนี้มีฝมือกลาแข็งชํานาญในการสงคราม 

ยิ่งกวาเงียมเหงกับมาบู  (315) 
ลิเปก แลวนายทหารทั้งสามคนก็ขับมาฝาฟนทหารลิฉุย กุยกีเขาไป ลิเซียม ลิเปก

หลานลิฉุยเหน็ดังนั้นก็โกรธ  (183) 
ลุยปก อวนสุดจึงใหกิเหลงเปนแมทัพคุมทหารหาหมื่น ใหลุยปก ตนัหลันไปดวย

ในกองทัพยกไปเมืองเสียวพาย  (212) 
เลาเกง เลาเกงนั้นแจงในหนังสือเจาเมืองเตงจิ๋วซ่ึงใหมา  (23) 
โลกก แลเลาเปยวนัน้มีที่ปรึกษาเจด็คน ช่ือตันเสยีงชาวเมืองยีหลําหนึ่ง คงหลิบ

ชาวเมืองโลกกหนึ่ง หวนขงชาวเมืองปุดไฮหนึ่ง เตียวลีชาวเมืองซันหยง
หนึ่ง เตยีวเคยีนชาวเมืองซันหนึ่ง  หงิมตดิชาวเมือลําหยงหนึ่ง หวนหง
ชาวเมืองยหีลําหนึ่ง  (80) 

หั้นกก เซียงจูเจาเมืองหั้นกกยกทัพมารบฆาคิเปกตาย  (341) 
เหี้ยนเตก แลเมืองตุนกวนมีชายคนหนึง่ชื่อเลาป เมื่อนอยช่ือเห้ียนเตก  (7) 
อุนตกเตีย้ม เสด็จอยูบนพระเกาอ้ี ณ พระที่นั่งอุนตกเตี้ยม  (4) 
เอกจิ๋ว โจโฉเห็นชอบดวย จึงใหหยดุทัพตั้งมั่นอยูแดนเมืองเอกจ๋ิว  (469) 
เองสัน เขาเองสัน  (347) 
เองหยง ฝายตั๋งโตะครัน้ยกมาถึงเมืองเองหยง  (73) 
ฮกเตก ฮกเตกผูพี่พระมเหสีเห็นดังนัน้ จึงเอาแพรขาวเปนลายไมหนึ่ง (178) 
ฮั่นกองบู ที่เขาสินเตงนีม้ีศาลเจาฮั่นกองบูหรือไม  (202) 
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เลม 1 จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

กงเตา มีนายโจรสองคนชื่อเลาเพ็กหนึ่ง กงเตาหนึ่ง คุมพวกเพือ่นมาเปนอันมาก
เที่ยวทํารายแกราษฎรในหวัเมืองยีหลํา  (357) 

กงจง เปนทหารเอกพระเจาเลนเตรบกับเตียวกกนายโจรอยูตําบลเมืองกงจง  (11) 
กวนเตง กวนเตงจึงวาทานกับเราเปนแซเดยีวกัน  (388) 
กวนเปง แลวเรียกกวนเหล็งกับกวนเปงผูเปนบตุรมาใหคํานับกวนอู  (388) 
กวนตง เมื่อคร้ังพระเจาเหี้ยนเตทรงพระทุกขที่ดานกวนตง  (233) 
กังเตง อวนสุดพาครอบครัวยั้งอยูตาํบลกังเตง  (295) 
กังตั๋ง ซุนเกี๋ยนคนนี้เมื่ออยูในเมืองกังตัง๋นั้น อุปมาดังเสือตัวหนึง่  (62) 
กัวเตา กัวเตาจึงวาแกอวนเสี้ยววา คร้ังนี้ไดทีทําอยูแลว  (300) 
กัวตอ โจหยินคุมกองทัพใหญตั้งมัน่อยูตําบลกัวตอ (305) 
กิเปง ฝายอิกิ๋มชาวเมืองกิเปงซ่ึงเปนโจรมีพรรคพวกเปนอันมาก  (128) 
กิจิ๋ว พาทหารแลพรรคพวกยกไปเมืองกิจ๋ิว  (45) 
กินโต ใหตันกี๋ไปตีเมอืงกินโต  (231) 
กิลกกุน ฝายเมืองกิลกกุนนั้น มีชายพี่นองสามคน ช่ือเตียวกกหนึง่ เตียวโปหนึ่ง 

เตียวเหลียงหนึ่ง  (5) 
กิวกั๋ง ฝายเปยนเหยียงเจาเมอืงกิวก๋ังนั้นชอบกันกบัโตเกี๋ยม  (131) 
กิสุยกวน กุยกีคุมทหารหาหมื่นตั้งมัน่รักษาดานกิสยุกวนไวใหจงได  (67) 
กี๋จู อวนเสี้ยวจึงใหอิเขงเปนนายกองใหญกับกุยงวน จิน๋ฮัน ก๋ีจู ลิอุยหอง เตียว 
 โยยคุมทหารสองหมื่นไปอยูรักษาตําบลอัวเจา (412) 
กุนจิว๋ แลเมืองเฉงจิ๋ว เมืองอิวจิว๋ เมอืงชิวจิ๋ว เมืองเกงจิ๋ว เมืองยังจิ๋ว เมืองกุนจิ๋ว 

เมืองอิจิ๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมอืงนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตียวกกไวบูชาทกุ
บานเรือน (5) 

กุยงวน อวนเสี้ยวจึงใหอิเขงเปนนายกองใหญกับกุยงวน จิน๋ฮัน กี๋จู ลิอุยหอง เตียว
โยยคุมทหารสองหมื่นไปอยูรักษาตําบลอัวเจา  (412) 

กุยจิว๋ เลาปจึงตอบวาอันเลาตายนัน้เปนเจาเมืองกุยจ๋ิว (307) 
เกง เปยนฮีเห็นดังนั้นก็ตกใจจึงวิง่หนีเขาไปในเกง  (372) 
เกงกวน ไดใชใหไปตเีมืองเกงกวนไดเมืองครั้งหนึง่แลวซํ้าไปตีเมืองโลกั๋ง  (199) 
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คํา ตัวอยาง 
เกงจิว๋ แลเมืองเฉงจิ๋ว เมืองอิวจิว๋ เมอืงชิวจิ๋ว เมืองเกงจ๋ิว เมืองยังจิ๋ว เมืองกุนจิว๋ 

เมือง อิจิ๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมืองนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตยีวกกไวบูชาทกุ
บานเรือน (5) 

เกงบ ู เกงบูไดยนิดังนั้นก็ทอดใจใหญ  (83) 
เกาเซีย ชาวบานจึงบอกวาชื่อเมืองเกาเซีย  (382) 
เกาจิว๋ ฝายเตียวจิ๋นเจาเมืองเกาจิว๋นบัถือออทาวลงผีศักดิ์สิทธิ์  (397) 
เกียงกงเฮา โจโฉมีความยนิดี จึงตั้งลีถองเปนเกียงกงเฮา แปลภาษาไทยวา ขุนนางมี

ความชอบตอแผนดิน (247) 
เกียดเปง จึงส่ังเกียดเปงหมอหลวงใหไปอยูรักษาตังสิน  (321) 
ขยกโอ จึงใหแตงการศพไวตําบลขยกโอ  (95) 
เคงตอง ตังสินโกรธเรียกคนใชใหจบัตัวเคงตองไดแลว  (322) 
เคากอง ซุนเซ็กจึงเอาหนังสือนั้นใหเคากองดู  (393) 
เคากี ๋ ขณะนัน้เคาก๋ี อองกายซ่ึงเปนที่ปรึกษา เหน็ลิโปมิไดคิดการสงคราม  (265) 
งอเกง ขอทหารยกไปชวยงอเกงผูเปนนาชายซึ่งอยูเมืองตันเอีย๋ง  (199) 
งอกุน ฝายเคากองเจาเมืองงอกุน ซ่ึงขึ้นแกเมืองกังตั๋งรูวาซุนเซ็กทําการหยาบชา

กําเริบตาง ๆ  (393) 
งันเอี๋ยน ใหมีใจสัตยซ่ือตอแผนดิน เหมือนครั้งขงจูกับงนัเอี๋ยน  (315) 
งิวจู เลาอ้ิวจึงจัดทหารใหเตยีวเองไปตั้งอยู ณ ตาํบลงิวจู  (201) 
เงียบกุน ใหทานรีบไปเมืองเงียบกุนซ่ึงเปนเมืองขึ้นของเรา  (412) 
เงียมอ๋ี เงียมแปะฮอจงึใหนองชายช่ือเงียมอ๋ียกไปตั้งอยูสะพานหองเกีย๋วเปนทาง

สําคัญ  (207) 
จงกุน เตียวกกตั้งตวัเปนจงกุน แปลวาพระยา  (5) 
จิ๋นกก คร้ังนั้นพระเจาจิ๋นอองไดเสวยราชยในเมืองจ๋ินกก  (1) 
จินกี ๋ ดวยแฮหวัตุนกับจินกี๋ตั้งทัพอยูตําบลฝงแมน้ําฮองโห  (374) 
จิ๋นซีออง พระเจาจ๋ินซีอองเสด็จไปประพาสโดยทางสถลมารค  (77) 
จิ๋นบุนกง พระเจาจิ๋วซองอองใหหาจ๋ินบุนกงเขาไปชวยราชการเมือง  (181) 
จิ๋นออง คร้ังนั้นพระเจาจ๋ินอองไดเสวยราชยในเมืองจิ๋นกก (1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 274

คํา ตัวอยาง 
จิ๋นฮัน อวนเสี้ยวจึงใหอิเขงเปนนายกองใหญกับกุยงวน จ๋ินฮนั กี๋จู ลิอุยหอง เตียว

โยยคุมทหารสองหมื่นไปอยูรักษาตําบลอัวเจา  (412) 
จิบเจี๋ยว แลวเกยีดเปงจงึเอายาใสจิบเจี๋ยวตมขึ้นใหงวด  (323) 
จิ๋วซองออง ซุนฮกจึงวาครัง้พระเจาจ๋ิวซองอองไดเสวยราชสมบัตินัน้ บานเมืองเปน

จลาจล  (181) 
จิ๋วบุนออง ขณะนัน้จ๋ิวบนุอองซ่ึงเปนขนุนางอยู ณ เมอืงกิสันรูการสงคราม  (231) 
จิวบูออง มีพระมหากษตัริยทรงพระนามพระเจาจิวบูออง (1) 
จูเอง จูเองจึงเอาตรานี้มาถวายพระเจาฮั่นโกโจ  (77) 
จูกัดกิ๋น ฝายจูกัดก๋ินซ่ึงเปนพี่ชายขงเบงนั้น อยู ณ แดนเมืองเกงจิ๋ว  (405) 
เจฮวนกง ฝายจิ๋นบุนกงกับเจฮวนกงเปนมหาอุปราช  (404) 
เจาซ่ือ นางเจาซือจึงบอกวา ขาพเจามิไดรูจักทาน  (223) 
เจาออ บัดนี้เลาจูเจี๋ยงชักชวนโลซกจะไปอยูดวยเตงโปเจาเมืองเจาออ  (403) 
เจียงกุน งอสิบกินกับขนุนางทั้งปวงแลวตั้งตวนอยุเปนทองเคาเจียงกุน ใหงอสบิ

เปนเตียนโลเจยีงกุน (241) 
เจียนตอง แลซุนเกี๋ยนเมือ่อายุสิบเจ็ดปนั้น ไปเมืองเจียนตองกับบิดา  (17) 
เจียวกี ๋ ถาผูใดทักทายใหบอกวาเปนทหารเจียวก๋ี  (416) 
โจโก แลนายทัพนั้นชื่อโจโฉ สูงประมาณหาศอก จักษุเล็ก หนวดยาว เปนบุตร 

โจโก  (12) 
โจอ๋ันบิ๋น จึงใชโจอั๋นบิ๋นกับทหารไปรบัหญิงคนนั้นมาในเวลาพลบค่ํา  (223) 
เฉงจิ๋ว แลเมืองเฉงจ๋ิว เมืองอิวจิว๋ เมอืงชิวจิ๋ว เมืองเกงจิ๋ว เมืองยังจิ๋ว เมืองกุนจิว๋ 

เมือง อิจิ๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมืองนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตยีวกกไวบูชาทกุ
บานเรือน (5) 

ชิวจิว๋ แลเมืองเฉงจิ๋ว เมืองอิวจิว๋ เมอืงชิวจ๋ิว เมืองเกงจิว๋ เมืองยังจิ๋ว เมืองกุนจิว๋ 
เมือง อิจิ๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมืองนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตยีวกกไวบูชาทกุ
บานเรือน (5) 

ชีจิ๋ว ฝายเตียวหนุครั้นไปจะใกลถึงเมืองชีจ๋ิว  (231) 
ชีจิ๋วเปง ชีจ๋ิวเปงฆาอวนอิ๋นกับครอบครัวอวนสุดเสยีส้ิน  (295) 
เชงเอี๋ยง เลาหัวก็ลาโจโฉไปถึงเมืองเชงเอ๋ียง  (311) 
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คํา ตัวอยาง 
ซองเตง โกกันยกกองทัพไปถึงตําบลซองเตง  (428) 
ซัวตั๋ง ฝายเลาปพอเหน็กิเหลงชาวเมอืงซัวตั๋งยกมา จึงคิดวาทหารเรานอย  (193) 
ซินเปง ฮันฮกแจงในหนังสืออวนเสี้ยวแลว จึงปรึกษากับซุนซมิ ซินเปง วากองซุน

จานจะยกมาตีเมืองเรานี้  (82) 
ซีเอง แลซีเองซ่ึงเปนเจาเมืองรูขาว  (73) 
ซีจิ๋ว โตเกี๋ยมเจาเมอืงซีจ๋ิว  (58) 
ซุนเกี๋ยน แลนายทหารซึ่งยกมานั้นชือ่ซุนเกี๋ยนกิริยาเหมือนเสือ  (17) 
ซุนตง ซุนตงซ่ึงเปนพวกฮัน่ตงนั้นคุมทหารขวางหนาเขารบจูฮี  (17) 
ซุนตอง ฝายเตียวฮอง ฮั่นตง ซุนตองทหารเตียวกก  (16) 
เซเปงกวน ฝายโจโฉครั้นยกมาถึงเมืองเซเปงกวนแดนเมืองเกงจิ๋ว  (447) 
เซงเกี๋ยม งักจิ้นเห็นดงันัน้ก็ขับมาตามไปแลวยิงเกาทัณฑไปถูกเซงเก๋ียมตกมาตาย 

(161) 
แซตั๋ง แตบรรดาแซตั๋งนั้นเอามาตัง้เปนขุนนางผูใหญผูนอยส้ิน  (96) 
เซียงจิ๋ว ขงมอเจาเมืองเซียงจิ๋ว  (58) 
โซบูออง แลวเอาไปถวายพระเจาโซบอูอง  (77) 
ฌอซองออง ฌอซองอองกโ็กรธจึงใหเจยีวหยองทหารเอกคุมทหารไปตีเมืองนั้นได 

(107) 
ฌอปาออง พระเจาฌอปาอองกลาแข็ง แลวก็มีทหารเปนอันมาก  (248) 
ดูดู อวนเสียวไดฟงดังนั้นก็โกรธ  จึงวาดดููเตยีนหองมันบังอาจตบมือหัวเราะ 
 เยาะได  (426) 
ตงกง แลวจะตั้งบุตรนั้นเปนตงกง แปลภาษาไทยวาเปนที่ฝายหนา  (228) 
ตงหาง ตงหางเล้ียงอิเยียงเปนทนายใชสอย  (341) 
ตวนกยุ เตียวเหยียง ตวนกุย เห็นโฮจิ๋นเขามา จึงเดนิขวางหนาออกไปพยกัใหพวก

หาสิบคนลอมโฮจิ๋นเขาไว  (34) 
ตองกุน ตันกงก็ขึน้มาหนีไปเมืองตองกุน  (56) 
ตองงอ ตัวซุนเซ็กกย็กทหารทั้งปวงจะไปตีเมืองตองงอ  (207) 
ตองจิ๋ว แลวเตยีวกกจงึใชศิษยคนหนึ่งชื่อตองจิ๋ว ถือหนังสือลับไปบอกฮองสี  (6) 
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ตองซือ อวนสุดจึงใหจัดแจงบานเมอืงแลว ตั้งตวัข้ึนเปนเจาชื่อตองซือ  (231) 
ตังเจี๋ยว จึงใหแตงโตะแลวหาตวัซุนฮกมาใหรูจักไวกับตังเจี๋ยว  (184) 
ตังเปง เทียหยกเปนเจาเมืองตังเปง  (189) 
ตั๋งโตะ ตั๋งโตะนั้นบานอยู ณ เมืองหลวง (14) 
ตั๋งตง แลวใหตัง๋ตงผูนองพระองคเปนเสนาบดีผูสําเร็จราชการฝายทหาร  (29) 
ตั๋งบุน แลวใหตัง๋บุนผูนองเปนนายทหารซาย  (45) 
ตั๋งหอง แลวตั้งใหตัง๋หองผูนองเปนนายทหารกองนอก  (96) 
ตันเตง ตันเตงจึงวาขาพเจาจะขออาสาไปโตเกี๋ยมจึงใหแตงหนังสือ  (134) 
ตันเหลงกวน ฝายขงสิ้วเปนนายคุมทหารหารอยอยูรักษาดานตงัเหลงกวน  (368) 
ตันเอี๋ยง ผิดกันกับงอเกงเจาเมืองตนัเอี๋ยงซ่ึงเปนนาซุนเซ็ก  (199) 
ตันกง จึงจับตัวโจโฉสงเขาไปใหตนักงเจาเมืองจงพวน  (53) 
ตันกั๋น เอียวฮองพาเสด็จมาถึงตําบลตันกั๋น  (177) 
ตันกี ๋ ใหเกียวเสงกับตันกี๋เปนกองหนา  (231) 
ตันกุย ตันกุยบิดาตันเตงซ่ึงเปนคนผูใหญ  (217) 
ตันจิ๋ว ขาพเจาชื่อตนัจ๋ินเปนทหารอวนเสี้ยว (361) 
ตันต๋ํา พอตันต๋ําเห็นก็รองหามไววา อยาเพอฆาเสียกอน  (24) 
ตันลิวออง แลวจึงตรัสวาใหหองจูเหยีบเปนเจาชื่อตันลิวออง  (29) 
ติวออง หัวเมืองทั้งปวงอยูในอํานาจจิ๋วบุนอองนั้นถึงสองสวน อยูในอํานาจพระเจา 

ติวอองนัน้สวนเดียว  (231) 
เตงโต ตังเจี๋ยวบอกวาขาพเจานี้เปนชาวเมืองเตงโต (184) 
เตงไก โตเกี๋ยมเห็นชอบดวยจึงถามวาผูใดจะอาสาถือหนังสือไปใหเตงไกได (134) 
แตกง แลวตั้งเตยีวโปผูนองเปนแตกงจงกุน แปลวาเจาพระยาแผนดิน (6) 
เตียนติว๋ แลวตั้งใหเตียนติ๋วเปนนายทหารสําหรับนําทาง  (469) 
เตียวเจีย๋ว เตียวเจี๋ยวจึงพาตันกงไปใหเตียวเมาผูพีใ่ชอยู  (142) 
เตี๋ยวเปง พอพบอองอุนหนึ่ง อิวปวหนึ่ง ซุนเขนหนึง่ เตี๋ยวเปงหนึง่ เปาสุนหนึ่ง อวน

เสี้ยวหนึ่ง คุมทหารประมาณหารอย  (37) 
เตียวเอง ไทสูจูไดยนิเตยีวเองวาเห็นชอบดวย  (201) 
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คํา ตัวอยาง 
เตียวเอี๋ยง เตียนเอ๋ียงเจาเมืองเสียงตง  (58) 
เตียวโก ขุนนางทั้งปวงอยูในอํานาจเตียวโกเปนอนัมาก  (301) 
เตียวกิ๋น พอพบเตียวก๋ิน ซ่ึงเปนขุนนางอยูในพระเจาเลนเตขี่เกวียนมา  (20) 
เตียวจิ๋น เตียวจ๋ินกับทหารทั้งปวงทําสงครามก็เปนอันตรายในที่รบ (397) 
เตียวตง แลพวกเทาเจยีดขันทีซ่ึงเปนผูใหญนั้นเกาคน ซ่ือเตียวตงหนึ่ง เตียวเหยียง

หนึ่ง ฮองสีหนึ่ง ตวนกุยหนึง่ เหาลําหนึ่ง เกียนสิดหนึ่ง เหหุยหนึ่ง กกเสง
หนึ่ง เชยีกงหนึ่ง เปนสิบคนทั้งเทาเจียด  (4) 

เตียวอุน ประเดี๋ยวหนึ่งเห็นลิโปเอาศีรษะเตียวอุนใสกระบะเขามาใหตั๋งโตะดู  (97) 
โตเกี๋ยม โตเกี๋ยมเจาเมืองชีจิ๋ว  (58) 
โตเอง โตเองผูนองนัน้ เปนไฉนทานจึงมิมอบเมืองให  (153) 
โตหยิน จึงตั้งตัวเปนโตหยิน แปลภาษาไทยวาพราหมณมีความรู  (5) 
โตะอุย พระเจาเลนเตจึงใหโจโฉเล่ือนที่เปนโตะอุยใหคุมทหารหาพันยกไปชวย

เมืองเองฉวน (13) 
ทาฮั่นกั๋ง ซุนเกี๋ยนจึงใหทหารไปสั่งอุยกายใหคุมทหารเรือรบทั้งปวงขึ้นไปรับตําบล

ทาฮั่นกั๋ง  (91) 
เทียนกงจงกุน แลวจึงตั้งเปนเทียนกงจงกุน แปลวาเปนเจาพระยาสวรรค  (6) 
โทเง็กเจยีงกุน ขอใหตั้งซุนเซก็เปนโทเง็กเจียงกุน แปลภาษาไทยวาขุนนางผูใหญสําหรับ 
 ปรากศัตรูในฟากกังตั๋ง  (247) 
บองเอี๋ยงสัน พอเตียวหยุซ่ึงแตกไปตั้งซองสุมทหารอยู ณ เขาบองเอี๋ยงสัน  (261) 
บีเยียงกง พระเจาเหี้ยนเตเห็นหนวดกวนอูยาวถึงอกเสนละเอียดงามเสมอกัน แลว

ตรัสสรรเสริญวากวนอูนีห้นวดงาม จึงพระราชทานชื่อวา บีเยียงกง 
แปลภาษาไทยวาเจาหนวดงาม(346) 

บุยจิ๋ว พระเจาเลนเตจึงเลื่อนที่ใหฮองฮูสงเปนที่ติจงกุน แปลวา ทหารสําหรับ
รักษาพระองค ใหกนิเมืองบยุจ๋ิวดวย  (16) 

บูเอี๋ยง อวนเสี้ยวจึงใหถอยกลับลงมาตั้งอยูตําบลบูเอ๋ียง  (357) 
บูซู แลวส่ังบูซูฝายซายใหเอาตวัเลาโตไปฆาเสีย  (24) 
บูยงกุน นางบูยงกุนรับคําแลวไปวากลาวนางโฮเฮาผูบุตรตามคําขันทีสิบคน  (30) 
บูอ๋ัน ใหมีหนังสือไปถึงอินไกเจาเมืองบูอ๋ันซ่ึงขึ้นแกเรา  (450) 
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บูอันกก บูอันกกกลับเขาคายได แลวปรึกษากันวา ลิโปนี้การรบกลาหาญนักฝมือก็

เขมแข็ง ซ่ึงจะทําศึกไปดวยนั้นเหน็จะเอาชัยชนะยาก  (68)  
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวหนึ่งเห็นลิโปเอาศรีษะเตยีวอุนใสกระบะเขามาใหตั๋งโตะดู (97) 
ปกเปง ฝายกองซุนจานเจาเมืองปกเปง  (58) 
ปกจงกุน โจโฉตั้งใหเตยีวเอีย๋นเปนทีป่กจงกุน แปลภาษาไทยวาเปนเจาพระยาปราบ

หัวเมืองฝายเหนือ  (464) 
ปากิ๋ว ฝายจิวยี่ซ่ึงซุนเซ็กใหคุมทหารไปรักษาดานปาก๋ิวนั้น  (403) 
เปงจิ๋ว ฝายมาเทงเจาเมืองเสเหลียงกบัหันซุยเจาเมอืงเปงจิ๋ว ปรึกษากัน  (122) 
แปงตองจงกุน ใหลิโปเปนแปงตองจงกุน แปลภาษาไทยวาเปนขุนนางใหญสําหรับปราบ

โจรฝายตะวนัออก  (227) 
เปาตง จึงแตงใหเปาตงผูนองคุมทหารยกไปทางหนึ่ง  (61) 
เปยนฮ ี คร้ันเวลารุงเชาเปยนฮกี็เอาทหารไปซุมไวในวัด  (370) 
ผานางเอี๋ยว แลวเอาผานางเอี๋ยวยาวแปดศอก ผูกทําธงมีอักษรอยูตนธงตัวหนึ่งวาเคา 

(114) 
พระเจาเฮาเกงเต เลาปนายเราเปนเชื้อพระวงศติดพันมาแตคร้ังพระเจาเฮาเกงเต  (705) 
พระเจาจิ๋นซีอองเต พระเจาจิ๋นซีอองเตไวพระทยัเตียวโก  (301) 
พัวอ๋ิน พอพบขุนนางพัวอ๋ินจึงบอกวา บัดนีเ้กนหวนคิดอานจะฆาทานเสีย  (27) 
เพงงวนกวน กองซุนจานจึงทูลวาเลาปนี้แตกอนก็มีความชอบอยู ขอใหไปกนิเมืองเพงง

วนกวนเถิด  (26) 
แพอั๋น อวนกําจึงใหแพอั๋นออกไปรบดวยซิหลงไดหาเพลง  (462) 
เพียวกี๋จงกุน จึงส่ังใหเตยีวเจเปนเพียวก๋ีจงกุน แปลภาษาไทยวานายทหารผูใหญ  (174) 
เภาเจง แลหลวงจนีเภาเจงเจาวดัเปนชาวบานเดียวกันกับกวนอูรูจักกนัมากอน 

(371) 
มาเอี๋ยน อวนซงจัดแจงทหารพรอมแลวจึงใหมาเอี๋ยนกับเตยีวคีคุมทหารเปนกอง

หนา  (450) 
ยกเซียงกวน คร้ันเวลารุงเชาซุนเซ็กจึงออกไป ณ วัดยกเซียงกวน  (400) 
ยงเปง โจหยิน โจหองพี่นองคุมคนไดประมาณพนัเศษ กับงนัจิน้ชาวเมืองยงเปง 

(57) 
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ยวนจิ๋ว แลวใหมีหนังสือไปถึงกิมเซี่ยง ณ เมืองยวนจ๋ิว  (231) 
ยังจิ๋ว แลเมืองเฉงจิ๋ว เมืองอิวจิว๋ เมอืงชิวจิ๋ว เมืองเกงจิ๋ว เมืองยังจ๋ิว เมืองกุนจิว๋ 

เมือง อิจิ๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมืองนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตยีวกกไวบูชาทกุ
บานเรือน (5) 

ยํากง ฝายกองซุนจานใหยํากงคุมทหารเปนกองหนา  (86) 
ยินกงจงกุน ตั้งเตียวเหลียงนองผูนอยเปนยินกงจงกุน แปลวาเจาพระยามนุษย  (6) 
ยิมจุน มอกาย เล็กโจ ยิมจุน สามคนนี้ไดกํากับคลังแลฉางขาว  (189) 
ยีเอง ยกไปทางตะวนัตกตีเมืองยีเอง (252) 
ยี่เอง ขงหยงจึงบอกวาเพื่อนรักของเราคนหนึ่งชือ่ยี่เอง  (314) 
ลกเอี๋ยง จึงเขาไปทําราชการฝายทหารในเมืองลกเอ๋ียง  (13) 
ลองเอี๋ย ใหลุยปกไปตีเมืองลองเอี๋ย (231) 
ลีกง ลีกงทหารเลาเปยวคนหนึ่งรับอาสา  (93) 
เล็กโจ มอกาย เล็กโจ ยิมจุน สามคนนี้ไดกํากับคลังแลฉางขาว  (189) 
เลาเจี๋ยง เลาเจี๋ยงเจาเมอืงเสฉวน  (230) 
เลาเอี๋ยน เจาเจงจงึพาไปหาเลาเอี๋ยนผูเปนเจาเมือง  (10) 
เลาโต แลเลาโตพระพี่เล้ียงพระเจาเลนเตนั้นรูวาพวกโจรเปนขบถขึ้นอีก  (23) 
เลาจูเจี๋ยง โลซกนั้นมีเพือ่นคนหนึ่งชื่อเลาจูเจ๋ียง  (403) 
เลาอ๋ัน เลาอั๋นจึงถามวาทานทั้งสองนี้มาแตเมืองใด  (257) 
เลียงกอง แลวจับตวัโลหอง ตันกี๋ งกัจวิ เลียงกอง ส่ีคนนั้นได  (240) 
เลียงตง ซุนเกี๋ยนเหน็จะเขาหกัเอายังมิได ก็ใหถอยทหารมาตั้งคายอยูตําบลเลียงตง

(62) 
เลียวตั๋ง ขาพเจาแจงกิตติศัพทวากองซุนของเจาเมืองเลียวตั๋งซ่ึงอยูฝายตะวันออก

เมืองกิจิว๋นั้น คิดองอาจ  (471) 
โลเอ๋ียง จะเชิญพระเจาเหี้ยนเตไปอยู ณ เมืองฮูโต ทางใกลกันกับเมืองโลเอี๋ยง (186) 

โลกั๋ง ฝายซุนเซ็กซึ่งไปตีเมืองโลก๋ังคร้ันไดเมืองแลวจึงกลับมาเมืองลําหยง  (199) 
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โลจิ๋น แลวส่ังจงลงเจยีงทหารเอกหนึ่ง โลจ๋ินหนึ่ง ฮองฮูสงหนึ่ง จูฮีหนึ่ง ใหคุม

ทหารยกออกไปเปนสามดาน  (6) 
สินเตง เมื่อคร้ังเรารบกับทานที่ตําบลสินเตงนั้น ถาทานจับเราไดจะฆาเราหรือไม

(206) 
สิมเอง จึงใหสิมเองไปบอกโจโฉวาเราจะขอเขาเกลี้ยกลอมทําราชการดวย  (454) 
เสียงตง เตียนเอีย๋งเจาเมืองเสียงตง  (58) 
เสียวกวน ลิโปจึงใหตันกงกับนายโจรทั้งส่ีคนนั้นรักษาดานเสียวกวน  (256) 
เสียวตั๋ง ชาวเมืองเสียวตั๋งมาขออาศัย ณ เรือนขาพเจา  (429) 
เสียวปอออง ซุนเซ็กมีกําลังมากหาผูใดเสมอมิได จึงเรียกชื่อวาเสียวปอออง ภาษาไทยวา

มหาอุปราช  (205) 
หวนกุย หวนกุยเขยนอยพระเจาเลาปงเห็นหนัจวงราํกระบี่ใกลเขามาไมไวใจ (289) 
หองเกีย๋ว เงียมแปะฮอจงึใหนองชายช่ือเงียมอ๋ียกไปตั้งอยูสะพานหองเกี๋ยวเปนทาง

สําคัญ  (207) 
หองหูโก เตียวตง เตียวเหยยีงจึงกราบทูลยุยงพระเจาเลนเต ใหถอดหองหูโก  (23) 
หุนเตีย๋ง ผูนั้นจึงบอกวาเราชื่อกวนอู อีกชื่อหนึ่งนัน้หุนเตี๋ยง  (8) 
อยูเอี๋ยง ลิฉุย กุยกีมาพบทัพตังสินเขาที่ตําบลอยูเอ๋ียง  (177) 
อวนอิ๋น ฝายอวนอิ๋นผูหลาน เหน็อวนสุดผูนาตาย จึงเอาศพใสโลง  (295) 
อวนอุย อวนอุยเจาเมืองซุยหยง  (58) 
อองกาย ขณะนัน้เคากี๋ อองกายซ่ึงเปนที่ปรึกษา เหน็ลิโปมิไดคิดการสงคราม  (265) 
อองกี๋ ใหสิมโพยกับอองกี๋เปนปลัดทัพบังคับทหารใหญนอยทั้งปวง  (301) 
อองตง แลวโจโฉจึงส่ังเลาตาย อองตงวา ซ่ึงทานยกไปนั้น อยางเพอเขารบพุงหัก

หาญเอาเมืองชจีิ๋ว  (304) 
อองต๋ํา อองต๋ําซ่ึงเปนทหารนั้นลอบฆาโกกันเสีย  (468) 
อังเจี๋ยว อวนถําจึงใหอังเจี๋ยวคุมทหารยกออกไปรบดวยโจโฉ  (443) 
อันจงกวน แลวโจโฉก็ยกไปใกลจะถึงแดนเมืองอันจงกวน  (244) 
อัวเจา ขณะเมื่ออิเขงไปอยูตําบลอัวเจานั้น มิไดเอาใจใสกจิการสิ่งใด  (412) 
อิเจี๋ยง โจโฉจะยกไปเมืองลําหยง บดันี้มาอยูแดนเมืองอิเจ๋ียง  (237) 
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คํา ตัวอยาง 
อิกิ๋ม ฝายอิก๋ิมชาวเมืองกิเปงซ่ึงเปนโจรมีพรรคพวกเปนอันมาก  (128) 
อิกุย อิกุยนั้นรูตําราดูดาวจึงทํานายไววา ยังอีกหาสิบปจะมีผูมีบุญมาปราบศัตรูที่

ตําบลแมน้ําฮองโห  (429) 
อิจิ๋ว แลวใหเลาหงีเปนเจาเมืองอิจ๋ิว  (25) 
อินไก ฝาอินไกเห็นโจโฉยกมาก็ขี่มาคุมทหารออกมายืนมาอยูหนาคาย  (450) 
อิวจิ๋ว แลเมืองเฉงจิ๋ว เมืองอิวจ๋ิว เมืองชิวจิ๋ว เมืองเกงจิ๋ว เมืองยังจิ๋ว เมืองกุนจิว๋ 

เมือง อิจิ๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมืองนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตยีวกกไวบูชาทกุ
บานเรือน (5) 

อิวปว พอพบอองอุนหนึ่ง อิวปวหนึ่ง ซุนเขนหนึง่ เตี๋ยวเปงหนึง่ เปาสุนหนึ่ง อวน
เสี้ยวหนึ่ง คุมทหารประมาณหารอย  (37) 

อุยกวน แลวตอบวาขาพเจาชื่อไทสูจูอยูเมืองอุยกวน  (136) 
อุยอวน อุยอวนจึงวาแกตั๋งโตะวา ซ่ึงเอียวปวทัดทานนั้นชอบอยู  (71) 
เอกจิ๋ว โจโฉเห็นชอบดวย จึงใหหยดุทัพตั้งมั่นอยูแดนเมืองเอกจ๋ิว  (469) 
เองบูจิ๋ว จึงใหคนไปแตงการศพฝงไวตําบลเองบูจ๋ิว  (320) 
เอย คําเรียก  "เลาปเอย"  ลูกเอย 
เอี้ยงเบง เกงเหลยีง เกงอวด ชัวมอ สามคนนี้เปนชาวเมืองเอ้ียงเบง  (80) 
เอียงจิว๋ เลาอ้ิวเจาเมืองเอียงจิ๋ว  (139) 
เอี๋ยงหยง แลบุตรเราชื่องอปนเปนทหารอองเซ็กเจาเมืองเอ๋ียงหยง  (368) 
เอียวปว ขงหยงกับเอียวปวสองคนนีค้อยมีความคิดอยู  (320) 
ฮกโกเจยีงกุน แลวตั้งตันเตงเปนฮกโกเจียงกุน แปลวาเปนนายทหารผูใหญ  (262) 
ฮองโตง ลายลิมโหยเปนขุนนางชื่อฮองโตงทายสวิ  (15) 
ฮอตั๋งไกเหลยีง บานเราอยูเมืองฮอตั๋งไกเหลียง  (8) 
ฮันเบง พาเอาเตียวคับ โกลํา ฮันเบง อิเขงออกยืนมาอยูหนาทหารทั้งปวง  (408) 
ฮั่นกั๋ง ชาวบานจึงบอกวาชื่อแมน้ําฮัน่กั๋ง  (437) 
ฮันตง ฮันตงถืองาว  (61) 
ฮั่นตง ฝายเตียวฮอง ฮั่นตง ซุนตองทหารเตียวกก  (16) 
ฮัวโต ฮัวโตรับวาทานอยาวติกเลย  (210) 
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คํา ตัวอยาง 
ฮูโต ขอใหเชิญเสดจ็พระเจาเหีย้นเตไปตั้งอยู ณ เมืองฮูโต  (185) 
แฮหวัเอี๋ยน จึงพาแฮหัวเอ๋ียนผูนองไปเขาดวยโจโฉ  (57) 
เฮาโลกวน ยกไปรักษาดานเฮาโลกวน (67) 
โฮจาย ฉบับหนึ่งใหไปถึง หันเซียม ลิงัก โฮจาย สามคนซึ่งเปนนายโจร  (177) 
โฮจิ๋น โฮจิ๋นจึงเอาเนือ้ความกราบทลูพระเจาเลนเต  (6) 
โฮตอง ฮองอิบเจาเมืองโฮตอง  (179) 
โฮตั๋ง ซิหลงนี้เปนชาวเมืองโฮตั๋ง  (176) 
ไตจิ๋ว เลาปรูวาเลาเกงซ่ึงเปนเจาเมอืงไตจ๋ิวนั้นเปนแซเดยีวกัน  (23) 
ไฮจิ๋ว ฝายกวนอูซ่ึงแตกนั้น  ไปตั้งชองสุมทหารอยู ณ เมืองไฮจ๋ิว  (262) 

 
เลม 2 ตร ี

คํา ตัวอยาง 
กก ตอไปภายหนาเลาปจะไดเปนใหญอยูกกหนึ่ง  (524) 
กมิกก ชาวเมืองจึงบอกวามีดานกิมกกเปนดานใหญอยูอีกตําบลหนึ่ง  (844) 
เกงเหลยีง เกงเหลียงผูพี่ขาพเจานั้นรูดลัูกษณะมาวาดีแลราย  (480) 
เกงอวด เกงอวดจึงพิเคราะหดูมา  (480) 
เกียมกก ฝายทิศเหนือนัน้มีดานเกียมกก  (784) 
เกียวกกโล แลวรูวานางเกียวกกโลอยู ณ เมืองกังตั๋ง  (598) 
ขอดเตก ขอดเตกชาวเมอืงหอยเข  (526) 
งอกกไถ อนึ่งนางงอกกไถนองเราผูเปนแมนาของเจา  (529) 
งําเตก งําเตกจึงเอาสิง่ของคืนใหแกโจโฉ  (634) 
โจะกงหงวน โจะกงหงวนจงึบอกวา ขาพเจาไมใชขงเบง  (518) 
ตกจู แลนางลิกี๋เปนพระสนมก็มีบตุรสององค ช่ือฮีเจหนึ่ง ตกจูหนึ่ง  (538) 
ตั๋งโตะ อันแผนดนิเกดิจลาจลตราบเทาทุกวันนี้ก็เพราะตัง๋โตะนัน้เปนตน  (522) 
ตีนกกชือ หลวงจีนเภาเจงองคนี้เดิมเปนสมภารอยู ณ วัดตีนกกชือ (1,012) 
เตกเลา มาตัวนี้ช่ือเตกเลา  (481) 
เตกหงวน เตกหงวนผูเปนทหารรองจึงวาแกโจหยิน  (974) 
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คํา ตัวอยาง 
เตกหยง ใหเงยีมหงนักบัโตเองพาเตียวหยุคุมทหารไปกําจัดหัวเมอืงเตกหยง  (844) 
เตียวกก แตครั้งเตียวกกโจรโพกผาเหลืองนั้นมาจนตราบเทาทุกวันนี ้ (732) 
เตียวเอก ขอใหเตียวเอกกับงออี้พาจูลงคุมทหารยกไปเที่ยวปราบหวัเมืองเตงกั๋ง(844) 
โตะ คร้ันเวลารุงเชาจึงใหหาตัวเลาปเขามากินโตะ (481) 
โตะเอง ฝายเมืองเราโตะเองก็เปนทหารเอก  (685) 
บังเตก บังเตกจึงวาอันลักษณะฝนนี้รายนัก  (756) 
บิตก สุมาเตกโชจึงวา อันซุนเขียนและบติกกับกันหยงนั้น ทานจะนับวามีปญญา

เปนที่ปรึกษาดวยนั้นไมได  (494) 
เบียวเตก ฝายนางลิซุนเอี๋ยงเมียนอยอุยกุยนั้น เปนชูกันกับเบียวเตกนองเมียหลวง  

(752) 
เปก กวนอูลาทัพไปเมืองเปกเสีย  (999) 
เปกเต ถามิฉะนั้นขอใหทานยกทหารไปอยูเมืองเปกเตกอน  (813) 
แปะแบ ตําบลแปะแบ  (655) 
พระเจาจิวบูออง คร้ังพระเจาจิวบูอองยกยกไปตีเอาเมืองพระเจาติ๋วอองนั้น ไปถึงตําบลใดก็

มีความสนุกสบายไปทุกแหง  (817) 
ไพกวน ชีจองชาวเมืองไพกวน  (526) 
มาเจก อันมาเจกผูนองนั้นมีฝมือกลาแข็ง  (684) 
ลกเจก จีหวน ลกเจก กับเตียวอุนนัน้ชาวเมืองตองงอ  (526) 
เลาปา เลาปาจึงวา อันเลาปนี้เปนคนหามีกตัญูไม  (812) 
สามกก สามกก ฉบับหอพระสมุดนี ้เปนหนังสือดเีดนระดับชาติ  (480) 
สุมาเตกโช บังทองออนกวาอาจารยขาพเจาหาป มีสติปญญาหลักแหลมนัก สุมาเตกโช

รักใครเรียกวาเปนนอง  (491) 
เสียดกก โจโฉครั้นหนมีาถึงตําบลหุบเขาเสียดกก เห็นผงคลีฟุงขึ้น (960) 
อาเตา เลาปจึงใหช่ือบุตรวาอาเตา  (481) 
เอกจิ๋ว ฝายเลาเจี้ยงเจาเมืองเอกจ๋ิวกับเตียวฬอนัน้ เปนคนอริกันมาแตกอน  (781) 
เอกลี พระเจาเหี้ยนเตเสด็จออกขุนนาง ทอดพระเนตรเห็นเอกลีคุมทหารเขามา  

(880) 
เอียวเปก คิดแคนเอียวเปกมิรูวายหมายจะทํารายใหได  (850) 
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คํา ตัวอยาง 
แฮหวัเตก แลวเลาเนื้อความใหแฮหัวเตกฟงทุกประการ  (937) 
โฮโลกก เตียวหุยคุมทหารสามพันยกไปซุมอยู ณ เนนิเขาปากทางตําบลโฮโลกก

(655) 
 
เลม 2 จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
เกงจิว๋ ฝายเลาปซ่ึงอยูในเมืองเกงจ๋ิวนั้น เลาเปยวกท็ํานุบํารุงถึงขนาด  (479) 
กงจีกี ๋ ซุนเซงจึงวา กงจีก๋ีมีสติปญญาก็จริงแตกลัวอาญาเจาเมืองหงีนักอยู (737) 
กวนเปง ขณะนัน้เลาฮอง กวนเปง ซ่ึงคุมทหารคนละรอยซุมอยูสองขางทาง (546) 
กองอั๋น เลาเจี้ยงรับเอาตราลาเลาป พาครอบครัวแลพรรคพวกไป ณ เมืองกองอัน๋  

(866) 
กังตั๋ง เตียวบกูับตันสูนซึ่งทานใหคุมทหารไปลาดตระเวนทางดานเมืองกังแฮตอ

แดนเมืองกังตัง๋  (479) 
กังอ๋ัน ใหเปาสูหยินไปอยูเมืองกังอัน๋  (973) 
กิจิ๋ว ฝายโจโฉครั้นยกพลทหารกลับมาแตเมืองกิจ๋ิวแลว  (498) 
กิ๋มกั๋ง ทิศใตนั้นมแีมน้ําก๋ิมก๋ังกั้นอยู  (784) 
กิ๋มงันเกยีวโป เห็นปาไมออแหงหนึ่งไกลสะพานก๋ิมงันเกียวโปประมาณหกสิบเสน  (841) 
งักปุนกวน ใชจะเหมือนครั้งพระเจาฮั่นโกโจแลพระเจาฌอปาอองเสพยสุราดวยกัน ณ 

ดานงักปุนกวนนั้นหามิได  (800) 
งิมเอง งิมเองจึงวา ซ่ึงจะกลับไปเปลา มาเฉียวกจ็ะติโทษเราได  (926) 
งีเอี๋ยง อุยเอี๋ยนชาวเมอืงงีเอ๋ียง  (697) 
เงียบกุน เมืองเงียบกุนนั้นเปนแดนตอแดน จําจะสรางขึ้นไวใหรุงเรือง  (909) 
โงลังกั๋ง อยูกับจกูัดกิน๋ซึ่งเปนนองชาย ทําไรไถนาเลี้ยงชีวิตอยูบนเขาโงลงักั๋ง ณ 

ตําบลลงเสีย  (511) 
จงกุนกวนอ ู ขงเบงอวยพรมาถึงจงกุนกวนอู  (868) 
จงจิ๋น พบจงจิ๋นกับจงสินพี่นองซึ่งเปนทหารรองแฮหวัตุนชักมาสกัดหนาไว 

(572) 
จิ๋น ก็ไปอยูเมืองเจีย๋งนอกแดนเมอืงจ๋ินไดประมาณสามเดือน  (847) 
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คํา ตัวอยาง 
จิ๋นป จ๋ินปเหน็ดังนัน้ก็โกรธ  (864) 
จิวหวยุจงกุน เลาเจี้ยงก็รับคาํเลาปจึงใหแตงตราตั้งเลาเจี้ยงชื่อจิวหวุยจงกุน  (866) 
จีกุย ใหเตยีวหุยไปตั้งอยูทางเมืองจีกุย  (738) 
จีตอง ซุนกวนนายทานเปนเชื้อผูคมุเมืองจีตอง  (705) 
จีนเตง ทานกับขาพเจาเปนแซเดยีวกัน แลวก็เปนชาวเมืองจีนเตงดวยกัน  (689) 
จูกง ฝายจูกงรูวาซุนกวนยกกองทัพมาก็เกณฑทหารขึ้นรักษาหนาที่ไวเปน

มั่นคง  (896) 
จูกัดกิ๋น อยูกับจูกัดกิ๋นซ่ึงเปนนองชาย ทําไรไถนาเลี้ยงชีวิตอยูบนเขาโงลังกั๋ง ณ 

ตําบลลงเสีย (511) 
เจ พระเจาฮัน่โกโจปูนบําเหน็จตั้งใหเปนขุนนางอันมียศไปกินเมืองเจ (972) 
เจงไลไตจงกุน จึงตั้งใหฮองตงเปนเจงไลไตจงกุน แปลวานายทหารปราบศัตรูฝาย

ตะวนัตก  (948) 
เจากุน เราจึงปลูกเรือนอยูนอกเมืองเจากุนขางทิศตะวนัออก  (732) 
เจาจิว๋ ชักกระบี่ออกจะฆาเจาจ๋ิวเสีย (864) 
เจี๋ยง ก็ไปอยูเมืองเจ๋ียงนอกแดนเมอืงจิ๋นไดประมาณสามเดือน  (847) 
โจเอง เห็นโจเองขี่มาถือทวนอยู  (767) 
โจจู โจจูเอาจอกสุราปาโจโฉ  (903) 
โจะกงหงวน โจะกงหงวนจงึบอกวา ขาพเจาไมใชขงเบง  (518) 
ฉสองกุน อันจิวยี่นั้นปวยอยู จึงเลิกกองทัพกลับไปเมืองฉสองกุนปากน้ําเมืองกงัตั๋ง  

(684) 
เฉงจิ๋ว ตั้งใหเลาจองเปนเจาเมืองเฉงจ๋ิว  (565) 
ชัวตง เราก็ใหชัวตงคุมทหารไปสกัดไว  (487) 
ชิมเอี๋ยง แลวกย็กทัพเรือไปตามแมน้ําชิมเอ๋ียง  (993) 
ชีจอง ชีจองชาวเมืองไพกวน  (526) 
ชีจิ๋ว จึงใหทหารเมอืงชจ๋ิีวเมืองเฉงจิ๋วเขาอยูภายใน  (611) 
ซกแจ จูกัดกิ๋นจึงถามขงเบงวา แปะอี้ ซกแจ แตกอนนั้นทานรูหรือไม (603) 
ซงกั๋ง จะยกขามแมน้าํซงกั๋งไปตีเอาเมืองอวนเซีย  (975) 
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คํา ตัวอยาง 
ซัวเอี๋ยม เราจะแวะเขาไปเยี่ยมนางซัวเอ๋ียมสักหนอย  (942) 
ซัวแกจิ๋ง ถัดปานั้นลงไปถึงริมน้ําเรียกตําบลบานซัวแกจิ๋ง  (942) 
ซินเอี๋ย แลวเลาปก็ลาอีเจี้ยไปถึงเมืองซินเอี๋ย  (481) 
ซินต๋ํา ฝายซินต๋ําเจาเมืองซงหยง  (964) 
ซุนเกี๋ยน หวังจะไดแกแคนหองจอซึ่งไดรบพุงกับซุนเกี๋ยนผูบิดาเรา  (530) 
ซุนโก  เปาเอง คร้ันถึงประตูขางใน ซุนโก เปาเองกจ็ับตัวฆาเสีย  (529) 
ซุนบิ๋น คร้ังซุนบิ๋นตั้งขบวนทัพอันหาผูเสมอมิได  (638) 
ซุยเปง ซุยเปงจึงบอกวา เรานี้มิใชฮกหลงดอก (516) 
เซงโต ใหนามเมืองใหมช่ือวาเมืองเซงโต  (971) 
โซจิ๋น  เตียวยี ่ ทานนี้ไดเรียนพูดมาแตสํานกัโซจิ๋น เตียวยีห่รือ  (586) 
เดี๋ยว ขาพเจาจะลาออกไปขางนอกบัดเดี๋ยวหนึง่ (483) 
ตงกวน ก็ตกใจพาทหารออกจากเมืองหนีไปตั้งอยูดานตงกวน  (760) 
ตองเอี๋ยง แดนเมืองตองเอี๋ยง บนยอดเขานั้นมีหลวงจีนองคหนึ่งชือ่เภาเจง  (1,012) 
ตองกุน พัวเจีย้งชาวเมอืงตองกุน  (526) 
ตองงอ เตียวอุนนั้นชาวเมืองตองงอ  (526) 
ตังเจี๋ยว พระเจาวุยอองเห็นชอบดวย ก็ใหทําตามถอยคําตงัเจี๋ยว  (997) 
ตั้งเซ็กไต โจโฉจึงพาขุนนางทั้งปวงไปชมปราสาทตั้งเซ็กไต  (729) 
ตั๋งโตะ อันแผนดนิเกดิจลาจลตราบเทาทุกวันนี้ก็เพราะตัง๋โตะนัน้เปนตน  (522) 
ตั๋งโห ตั๋งโหจึงวา ถึงเตียวฬอหมางใจกับเราอยู  (846) 
ตังกี ๋ เราจึงตบแตงยกใหเปนภรรยาตังกี๋  (942) 
ตันเอง ตันเองจึงตอบวาอันเมืองฮยุเอี๋ยงนี้ขึ้นแกเมอืงเกงจิว๋ก็จริง แตบัดนีเ้ลาเปยว 

ก็ตายแลว  (688) 
ตันกุย ตันกุยที่ปรึกษาจึงวาแกโจโฉวา ขอนั้นมหาอุปราชอยาวิตกเลย  (755) 
ตันจิ๋ว ฝายตันจิ๋วกับเตงหลงเมื่อยกมาถึงปากน้ํานัน้ ก็ใหเรือรบทั้งปวงทอดสมอ  

(532) 
ติ๋วเจีย๋ว ฝายติ๋วเจี๋ยวผูเปนที่ปรึกษา (807) 
เตงฮุย เตงฮุยทํากลอุบายปลอยฝูงโคกระบือออกตานหนาไว  (766) 
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คํา ตัวอยาง 
เตียนกุยเฮาฮยุ แลวก็ตั้งเตงฮุยใหเปนเตียนกุยเฮาฮุย แปลภาษาไทยวาเปนขุนนางสนิท

สําหรับปรึกษาราชการ (766) 
เตียวกั๋ง เกียงขิมไดฟงมารดาวา กใ็หเตียวก๋ังจดัแจงทหารทั้งปวงพรอมแลว (848) 
เตียวอุน เตียวอุนนั้นชาวเมืองตองงอ  (526) 
โตเอง เลาเจี้ยงแตงใหโตเองคุมทหารยกมา ณ เมอืงลกเสีย  (841) 
ไตกุน พอออหวนอยูเมืองไตกุนคิดการขบถ  (960) 
ทุงเตียงปนโบ คร้ังโจโฉคุมทหารประมาณรอยหม่ืนมา ณ ทุงเตียงปนโบ  (688) 
ทุงพกบอง ตําบลทุงพกบองนอกเมืองซนิเอี๋ยนีเ้ปนที่ชอบกล  (543) 
เทียเปง เทียเปงชาวเมอืงยีหลํา (526) 
ไทสูเอี๋ยง แลวเอาไทสูเอ๋ียง บุตรไทสูจูมาเลี้ยงไวแทนบิดา  (704) 
บะอวน ควรจะสับใหละเอียดเหมือนสับสุกรทําบะอวนจึงจะชอบ  (762) 
โบตั๋น เราจะใครไดดอกไมโบตัน๋  (912) 
ปกบุนคิมโชตีน๋ ช่ือปกบุนคิมโชตี๋น แปลวาประแจทองมีประตูแปดดาน  (501) 
ปากุน ฝายเตียวหยุยกมาถึงแดนเมืองปากุนแลว  (833) 
ปาตง ทานจึงพาครอบครัวแลทหารหนีปอยูเมืองปาตง  (891) 
โปเจา โปเจาเห็นยีหวนนิ่งอยูจึงวาแกขงเบงวา ทานนี้ไดเรียนพดูมาแตสํานัก

โซจิ๋น เตียวยีห่รือ  (586) 
โปจิ๋ว พอถึงเขาริมทางตําบลเมืองโปจิ๋ว ไดยนิเสยีงกลองแลเสยีงแตรอื้ออึง (959) 
โปซุย ใหขามแมน้ําโปซุยเขามาอยูเสียฟากเมืองเรา  (845) 
โปยสิกวน โกภายสองคนคุมทหารออกไปรักษาดานโปยสิกวนหวังจะปองกนัเลาป  

(801) 
พระเจาจิ๋นเฮยีนกง พระเจาจ้ินเฮียนกงไดครองเมืองจิ้น (538) 
พระเจาจิ๋วบุนออง พิเคราะหดูสติปญญาของขงเบงนั้นจะเปรียบไดถึงเกงสง  ผูเปนที่ทําน ุ
 บํารุงแผนดินพระเจาจิ๋วบุนออง (514) 
พระเจาจิวบูออง คร้ังพระเจาจิวบูอองยกยกไปตีเอาเมืองพระเจาติ๋วอองนั้น ไปถึงตําบลใดก็

มีความสนุกสบายไปทุกแหง  (817) 
พระเจาจีหวนกง ชวยทํานุบํารุงแผนดินพระเจาจีหวนกงปราบปรามศัตรูใหราบคาบ (584) 
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คํา ตัวอยาง 
พระเจาติว๋ออง คร้ังพระเจาจวิบูอองยกยกไปตีเอาเมืองพระเจาติ๋วอองนั้น ไปถึงตําบลใดก็

มีความสนุกสบายไปทุกแหง  (817) 
พระเจาฮานเหลงออง แลเราจะตั้งตวัข้ึนเปนเจา ช่ือพระเจาฮานเหลงออง  (781) 
พระเจาเฮาเกงเต เลาปนายเราเปนเชื้อพระวงศติดพันมาแตคร้ังพระเจาเฮาเกงเต  (705) 
เพงงวนกวน บัดนี้กวนลออยู ณ เมืองเพงงวนกวน  (918) 
เภาเจง บนยอดเขานั้นมีหลวงจีนองคหนึ่งชื่อเภาเจง  (1,012) 
มาตง มาตงจึงเอามาของกวนอูไปใหซุนกวน ซุนกวนจึงใหมาตงเล้ียงดไูว(1,012) 
มาเอี๋ยน แตมาเอี๋ยนแลเตียวคีสองคนคุมทหารวิ่งตามรองมาขางหลัง  (572) 
ยีเอง ลิบองชาวเมืองยีเอง  (526) 
ลกเอี๋ยง คร้ังนั้นโจโฉมาจากเมืองคอโผ มาอยูเมืองลกเอ๋ียง  (1,016) 
ลงจิ๋ว พอลิบองซึ่งไปอยูรักษาดานปากน้ําลงจิ๋วมาบอกซุนกวน  (530)   
ลอยเอ๋ียง คร้ันบังทองไปถึงเมืองลอยเอ๋ียงกก็ินแตเหลาแลวนอน  (747) 
ลําเจี๋ยง คร้ันมาถึงแดนเมืองลําเจี๋ยง  (491) 
ลําเตง บัดนี้เอียวเหียมยกกองทพัมาตั้งคายอยูแดนเมืองลําเตง  (887) 
ลํากุน ขงเบงจึงวา ทางเมืองลํากุนนั้นใกลขางกองทัพจิวยี่  (655) 
ลิกี๋ ฝายนางลิก๋ีนั้นมีใจริษยา  (538) 
ลิซุนเอี๋ยง คร้ันเวลาค่ําอุยกุยไปหานางลิซุนเอี๋ยง  (752) 
ลิมกั๋ง ขาพเจาสืบดูรูวากําเหลงคนนี้อยูชายทะเลตําบลลิมก๋ัง  (530) 
ลิอ๋ิน ลิอ๋ินเห็นดังนัน้จึงเขามารองวา ทานมิไดเชือ่ฟงถอยคําอุยกวนทดัทาน(796) 
ลีกุย ลีกุยซ่ึงเปนขุนนางฝายพลเรอืนจึงวา ทานวานี้ชอบนกัตองดวยประเพณ ี

โบราณสืบมา  (551) 
ลุยตอง ถาฉะนั้นทานจงจัดทหารรองสองนายออกไปดวย งออี้กจ็ัดลุยตอง งอหลัน

สองคนเปนทหารรอง  (823) 
เลากี๋ นางตานซีภรรยาของเราซึ่งตายนั้น มีบุตรอยูคนหนึ่งชื่อเลากี๋ (482) 
เลากุย ขณะนัน้เลากุย เหลงเปา เตียวหยิน เตงเหียน กับที่ปรึกษาทั้งปวงฝายทหาร 

พลเรือนจึงวาแกเลาเจีย้ง  (798) 
เลาจอง แลเลาจองบุตรนางชัวฮูหยินซึ่งเปนภรรยาเราทุกวันนี้  (482) 
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คํา ตัวอยาง 
โลกั๋ง เตงฮองชาวเมอืงโลก๋ัง (526) 
วุยกง ซ่ึงทานจะตั้งอยูในที่มหาอุปราชฉะนี้หาควรไม ขอใหเล่ือนที่ขึ้นเปนวุยกง  

(807) 
วุยออง ควรจะเลื่อนทีเ่ปนเจาวุยออง แปลภาษาไทยวาเจาตางกรม  (878) 
สํากั๋ง เกรงโจโฉจะทํารานแกครอบครัว จึงยกัเอาไปซอนไว ณ ตําบลสํากั๋ง  (566) 
หวนจงกุน เราชื่อหวนจงกุนยี่เซงเตงเฮาเลาป เปนเชื้อวงศของพระเจาเหีย้นเต  (516) 
หับปา ซุนกวนยกไปทําการสงครามอยู ณ เมืองหบัปา  (684) 
องจิ๋ว ฝายขงเบงกับเลาปหนีไปถึงเขาแดนตําบลองจิ๋วใหกวนอูซุมอยู  (727) 
อวนเทากวน เตียวคับเห็นดงันั้นก็รูวาคายเสียดวยกลเตยีวหยุแลว ก็ควบมาหนีไปดาน 

อวนเทากวน  (930) 
อองกี๋ แลครั้งหนึ่งอองกี๋เจาเมืองอันเปงนั้นภรรยาปวยใหปวดศรีษะ  (915) 
อองเปง บัดนี้อองเปงเปนขบถหนีไปเขาดวยเลาปแลว  (952) 
อันเปง แลครั้งหนึ่งอองกี๋เจาเมืองอันเปงนัน้ภรรยาปวยใหปวดศรีษะ  (915) 
อิกิ๋ม ใหลิเตียน อิก๋ิม แฮหวัอัน ฮนัโฮ นายทหารสี่คนนี้เปนปลัดทัพ  (541) 
อิอ๋ิน ความคิดมหาอปุราชคิดอานทํานุบํารุงแผนดินครั้งนี้ดกีวาอิอ๋ินกับจิวกอง  

(732) 
อุยเอี๋ยน พอพบบุนเพงคุมทหารมาเหน็อุยเอ๋ียนเปดประตูรับเลาปดังนั้นกด็าวา มึงนี้

เปนแตทหารเลว  (560) 
อุยกวน เตียวสงจงึวา อันอุยกวนมาหามปรามทัดทานทานทั้งนี้  (796) 
อุยกุย ฝายโจโฉรูจึงส่ังอุยกุยใหออกไปหามาเทง  (751) 
อุยอวน บิดาเราชื่ออุยอวน  (751) 
เองจิ๋ว ตันฮกคนนีเ้ดมิชื่อชีซีอยูเมืองเองจ๋ิว  (506) 
เองเปงกวน แลหนาดานเองเปงกวนนั้นมเีนินเขาขางหนึ่งปาขางหนึ่ง  (883) 
เอย วาตัวกูเอยไดความลําบากถึงเพียงนี้  (491) 
ฮวนเคกอยุจูจอีวด ช่ือฮวนเคกอุยจูจีอวด แปลภาษาไทยวา แขกกลับมาชวยเจาเรือน  (945) 
ฮันเบง พอพบฮันเบงซ่ึงเปนทหารรองโจโฉคุมทหารเดินเทากองหนึ่งออกสกดั

ทางไว (571) 
ฮันจิ๋น เลาปวาดังนัน้แลวก็พาทหารบากลงทางลัดจะไปทาฮันจิน๋  (574) 
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คํา ตัวอยาง 
ฮันตง เทียเภากับฮนัตง อุยกายฝายทหารทั้งปวงนั้นจึงเขาไป  (595) 
ฮัวโต วันนัน้พอฮัวโตหมอเอกชาวเมืองเจากุนมาถึงคาย  (986) 
ฮุยเอ๋ียง อันเมืองเตียงสากับเมืองฮุยเอ๋ียงนัน้อยูฝายตะวนัตก  (685) 
ฮูโต ขณะนัน้พระเจาเหีย้นเตเสดจ็มาอยูในเมืองฮูโตไดสิบสองป (481) 
แฮบังกวน บัดนี้เตยีวฬอจะยกทัพมาตดีานแฮบังกวน  (801) 
แฮหวัเอี๋ยน ใหแฮหัวตุนกบัแฮหัวเอ๋ียนคุมทหารสิบหมืน่เปนกองสาม  (548) 
แฮหวัอ๋ิน จูลงก็ขับมาเขารบกับแฮหัวอ๋ินไดเพลงหนึ่ง  (570) 
ไฮจิ๋ว ซุนกวนก็ยกขามฟากไปขึ้นทางเมืองไฮจ๋ิว  (896) 

 
เลม 3 ตร ี

คํา ความหมาย 
กก แลวจงโฮยจึงใหลิจวนคุมทหารกองหนึ่งยกไปตีเมืองกกเสีย  (1,455) 
กกสัน ใหมาใชเอาเนือ้ความไปแจงแกกวยหวยวาเกียงอุยเมืองฮนัตงใหยก

กองทัพมาตั้งกระหนาบเขากกสันสองคาย  (1,364) 
กิกก จะใหซินผี ซุนเลคุมทหารยกไปซุมอยูตําบลกิกกคอยตีกองทัพขงเบง  

(1,218) 
กิมกก จูกัดเจี๋ยมเหลือกําลังทานมิไดก็พาทหารแตกกลับมาเขาตั้งมั่นอยูในเมอืง

กิมกก  (1,470) 
เกียมโกะ ตําบลบิตก บอกบุน ปากทางจะไปดานเกียมโกะ  (1,292) 
กําเจก กําเจกจึงทูลวา ลกซุนอยูเมืองเกงจิว๋  (1,085) 
จวนตก ซุนหลิมก็เชื่อจึงใหนายทหารชื่อวาจวนตก จวนตวนสองคนเปนแมทพั

หลวง  (1,408) 
จูกัดเกก ซุนจุนจะฆาจูกัดเกก  (1,371) 
จูงอกก หเลียวฮัวคุมทหารหาหมืน่ยกไปทางจูงอกก  (1,437) 
เจียวเปก เซงเจก็เอางาวฟนถูกเจียวเปกตกมาตาย  (1,435) 
จํากก เราจะยกกองทพัไปตีขงเบงตาํบลจํากก  (1,227) 
โจโตะกก ตั้งซุนหวนใหเปนที่โจโตะกกแมทัพบก (1,069) 
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คํา ตัวอยาง 
ชีเจก แฮหวัหลิมเหน็ดวยจึงใหตั้งฮีกับชีเจก คุมทหารคนละสามหมื่นยกไปซุม

อยูสองขางทาง  (1,185) 
ซองเปก ซองเปกเจาเมอืงก็เปดประตรัูบเขาไป  (1,396) 
เซียกก ตัวเกยีงอุยนั้นจะยกไปทางเซียกก  (1,437) 
เซียมกก ฝายขงเบงอยูบนคายเนนิเขาเซียมกก  (1,314) 
ตั๋งโตะ ตั๋งโตะทําหยาบชาตาง ๆ แลวก็เกิดรบกนักบัลิฉุย กุยกีขึน้กลางเมือง 

(1,202) 
เตกโต ทหารเราก็มีน้าํใจเหน็จะไดเมืองเตกโตเสียโดยงายไมทันลัดนิ้วมือ 

(1,399) 
เตงไก แลวฮัวหิม อองลอง ซินเลียก กาเซี่ยง เลาอ้ี เลาหัว ตวัเกยีว ตันกนุ เตงไก 

ขุนนางผูใหญ กับนายทหารประมาณสี่สิบคน  (1,044) 
เตียวเจก เตียวเจกเปนขุนนางผูใหญนัง่เฝาพระเจาโจฮวนอยู  (1,492) 
เตียวเตก ทหารตระเวนดานจึงเอาเนื้อความไปแจงแกเตียวเตกนายใหญผูอยูรักษา

ดาน  (1,372) 
เตียวเอก อองเปงกับเตยีวเอกคุมทหารเปนปกซายขวา  (1,123) 
ไตโตกก ก็ตั้งใหเตาอี้เปนที่ไตโตกกคมุทหารสิบหมืน่  (1,496) 
โตะ จึงถวายบังคมแลวเชิญขาหลวงมากินโตะ  (1,054) 
โตะกก ขาพเจาเกยีงอุยผูมีโทษขอคํานับมาถึงโตะกกทานผูใหญใหแจง (1,250) 
ไตวยุกก พระเจาโจผีกต็ั้งเมืองฮูโตนัน้ใหช่ือเมืองไตวุยกก  (1,048) 
บังเตก ทัพอิกิ๋มแตก กวนอจูับอิกิ๋ม บังเตกได  (1,034) 
บิตก จึงส่ังใหคุมตราไปตั้งเลาฮองใหเปนเจาเมืองบิตก  (1,038) 
บูขิวเขียม ใหบูขิวเขยีมคุมทหารสิบหมืน่  (1,369) 
บูเฉียง ถาเมืองตังหินเสียแลวเห็นวาเมืองบูเฉียงกจ็ะเปนอันตราย  (1,369) 
บูขิวเตี้ยน บูขิวเตี้ยนผูเปนบุตรจึงวาแกบิดา  (1,390) 
ปกเกยีว ทหารถือเกาทณัฑไปตั้งซุมอยูริมปกเกียวทีห่นาดาน  (1,454) 
เปก กวนอูลาทัพไปตั้งอยูเมืองเปกเสีย  (1,023) 
เปกเต มาถึงดานกุยกวนกเ็ขาไปในเมืองเปกเต  (1,063) 
เปงจิ๋ว ซ่ึงรับสั่งใหทานไปเปนเจาเมอืงเปงจิ๋วนั้นกด็ีอยูแลว  (1,351) 
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คํา ตัวอยาง 
ไพกก หมอคนนี้อยูบานเจียวกวนเมอืงไพกก  (1,025) 
มาเจก เราเห็นมาเจกนั้นเจรจาเกินรูนัก  (1,106) 
ลอกก ใหเตยีวเอกคุมทหารหาหมืน่ยกไปทางลอกก (1,437) 
ลิตก ลิตกแลเคาจีจึงทูลวา เกิดอัศจรรยปรากฏในเมืองเราดังนี ้ (1,043) 
วุยกก ขาพเจาพิเคราะหดเูมืองวุยกกเห็นก็รวงโรยอยูแลว  (1,363) 
สามกก แลเรื่องราวสามกกนี้เปนธรรมดาแผนดนิมคีวามสุขก็นานแลว (1,500) 
สิวเจก สิวเจกก็ขึ้นมาถือทวนออกมารบดวย  (1,075) 
ออโกกก ลุดตัดกุดซึ่งเปนเจาเมืองออโกกก  (1,166) 
ออเจก ใหออเจกกับหวัสิบเปนกองหลัง  (1,426) 
อาเตา ฝายอาเตาบุตรพระเจาเลาปกเ็ปนหลาน  (1,082) 
อ้ีโตะกก จูเหยีนเปนที่อ้ีโตะกกแมทัพเรือ  (1,069) 
เอะ ขงเบงคิดสะดุงใจวาเอะเหน็กองทัพกังตั๋งจะยกมาตีเมืองเสฉวนกระมัง  

(1,213) 
เอกกวน เกียงอุยกลับออกจากเมือง กใ็หยกทหารเขาชิงเอาเมืองเอกกวน  (1,194) 
เอกจิ๋ว เบงเฮ็กคุมทหารมาตีดานเอกจ๋ิว  (1,109) 
เอียวจู ขาพเจากับสิมเองแลจูกัดเจงจะคุมทหารสิบหมื่น เปนแมทพัใหญยกไป

ตั้งอยูตําบลเอียวจูคอยรับกองทัพเมืองไตจิน๋  (1,498) 
ฮันเตก ฮันเตกนายทหารเมืองเสเหลียง  (1,184) 
ฮูกกไตจงกุน ซุนกวนก็เหน็ดวยจึงตั้งลกซนุเปนฮูกกไตจงกุน แปลเปนภาษาไทยวา

เจาพระยาชูเมอืง  (1,239) 
เฮาโลกก ตําบลซอกเขานั้นชื่อใด ชาวบานบอกวาชือ่เฮาโลกก  (1,305) 

 
เลม 3 จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กงเตียนเลาคาย บนยอดเขานั้นมีปราสาทชื่อกงเตียนเลาคาย  (1,159) 
กวนเปง กวนเปงตายเสยีคร้ังนี้ก็เพราะเลาฮอง  (1,038) 
กังจู เรากับบิฮอง เปาสูหยินจะคมุทหารไปตั้งคายอยูตําบลกังจู  (1,081) 
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คํา ตัวอยาง 
กังตั๋ง ชาวเมืองกังตั๋งกับเราแตนีไ้ปจะปองลางกันไป  (1,023) 
กากุย ถาฉะนั้นทานจงเอากากุยไปทําการดวยเถิด  (1,239) 
กิจิ๋ว เมื่อคร้ังไปตีเมืองกิจ๋ิวจึงไดนางมาเปนภรรยา  (1,175) 
กิมไต เห็นสูมิไดก็ขบัมาคุมทหารรบหักออกไปขางหัวเขากิมไต  (1,133) 
กิมกงจู นางกิมกงจูไปทูลยุยงบิดาใหโกรธถอดซุนโฮเสียจากที่  (1,368) 
กิอ๋ัน ลิเงียมใชใหกิอ๋ันคุมเสบียงมาสงพนกําหนดไปถึงสิบวัน  (1,282) 
กีกี้จงกุน จึงใหมีตราไปตั้งเตียวหยุใหเปนกีก้ีจงกุนเจาเมืองลองจิ๋ว  (1,054) 
กุนจิว๋ ทานจงใหมีหนังสือไปถึงเตงงายเจาเมืองกุนจิ๋ว  (1,392) 
กุยกวน มาถึงดานกุยกวนก็เขาไปในเมืองเปกเต  (1,063) 
กุยกี ๋ แมโจฮิวแตกแลวขาพเจาเห็นวาจะหนไีปทางเหียบเส็บแลกุยก๋ีสองทางนี้

เปนมั่นคง  (1,240) 
กุยฮิวจี ๋ กุยฮิวจ๋ีหนึ่ง บฮิุยหนึ่ง ตันอุนหนึ่ง สามคนนี้เปนขุนนางผูใหญ  (1,179) 
กุอ๋ัน เราจะใหกุอ๋ัน ลิหิม สองคนนี้คุมทหารหมืน่หาพันยกไปตีกวยหวยเมือง

เองจิ๋ว  (1,364) 
เกเตง อันตําบลเกเตงกับเมืองหลิวเซียนั้นก็ใกลกนัอยูเปนที่คับขันนัก (1,218) 
เกงจิว๋ ขาพเจาดูดาวประจําเมืองเกงจ๋ิวเห็นเศราหมองวิปริตนัก  (1,022) 
แกกุน แลวใหเอียวหงีเปนไพรไปอยู ณ เมืองแกกุนซ่ึงขึ้นแกเมืองฮันตง  (1,336) 
แกกุย มีคนสนิทคนหนึ่งชื่อแกฉงเปนลูกแกกุยเปนที่ไวใจสุมาเจียว (1,406) 
เกี๋ยง เมืองเก๋ียงก็จะยอมมาเขาดวยขาพเจา  (1,364) 
ไกเอี๋ยง ฝายขงเบงยกออกจากเมืองฮนัตง มาถึงเมืองไกเอ๋ียงที่ฝงศพมาเฉียว

(1,182) 
เขากุย ก็ใหมาใชเอาเนื้อความไปทลูพระเจาเลาปที่ตําบลเขากุย  (1,070) 
เขาอั๋น ลุดตัดกุดจึงส่ังเขาอ๋ันกับเคหลีใหยกทหารตีนกะเปงสามหมื่นเปนทพั 
 หนา (1,166) 
คูเกี๋ยน คูเก๋ียนก็ใชใหคนสนิทถือหนังสือออกไปแจงแกเฮาเกียน  (1,484) 
เคาอ๋ิน จึงใชใหเจยีวเจแตงหนังสือเรื่องราวเหมือนสั่งแกเคาอิ๋น  (1,355) 
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คํา ตัวอยาง 
งอเอ๋ียน คร้ังเวลารุงเชามาใชเอาเนื้อความไปแจงแกงอเอ๋ียน ซุนหลิม งอเอ๋ียน  

(1,498) 
งอกง งอกงไปถึงเมอืงโจะเทาเสียก็เขาไปหาซุนหลิม  (1,408) 
งิเตา ซุนหวนไดแจงดังนั้นก็ยกทพัไปถึงดานเมอืงงิเตา  (1,069) 
งิมอุย จึงใหงิมอุยคุมทหารพันหนึ่งเอาโคยนตรไปขนเสบียง ณ เมืองหลงเส

มิไดขาด  (1,306) 
งุยเปง งุยเปงจึงวา ขาศึกถอยไปทานมิไดติดตาม (1,291) 
แงตั๋น ขุนนางสําหรบัวาราชการพลเรือนนั้นชื่อแงตัน๋  (1,206) 
เงาออง วาแลวจึงส่ังใหไทเซียงเขงถอืตราไปตั้งซุนกวนใหเปนเงาอองมีเครื่องยศ

เกาส่ิง ฝายเตียวจี๋ก็ลาไป  (1,066) 
เงียบกุน แลวใหเรงรีบเชิญศพไปทั้งกลางวันกลางคนืไป ณ เมืองเงียบกุน  (1,032) 
โงลังกั๋ง แลเมื่ออยูในเขาโงลังกัง๋นั้นไดทํานายไววา ในประเทศเมอืงจีนนี้จะมีเจา

แผนดินเปนสามกก  (1,469) 
จวนกี ๋ จวนก๋ีถวายบังคมลากลับมาบาน  (1,420) 
จวนจอง จวนจองเปนปลัดซายขวา  (1,240) 
จวนตวน ซุนหลิมก็เชื่อจึงใหนายทหารชื่อวาจวนตก จวนตวนสองคนเปนแมทพั

หลวง  (1,408) 
จิ๋นเหลียง จึงส่ังจ๋ินเหลียงใหคุมทหารหาพันไปตระเวนทางปองกนั  (1,277) 
จินกง ขาพเจาเตงงายขอคํานับมาถึงจินกงมหาอุปราช  (1,477) 
จิวบูออง เราจะทําแตพอเหมือนจิวบอูอง  (1,030) 
จีนออง พระเจาโจฮวนมอบตราตําแหนงกษัตริยใหจีนออง  (1,485) 
จูเตง แลวส่ังใหยกกองทัพไปถึงตําบลจูเตง  (1,077) 
จูกัดเจี๋ยม แลวเชิญศพขงเบงเขามาใหจูกัดเจี๋ยมรักษาไว ณ บานกอน  (1,334) 
จูกัดเอีย๋น คร้ันรูวาจูกัดเอ๋ียนทหารสุมาสูตีไดแลวก็จะยกไปเมืองฮางเสีย  (1,395) 
จูกัดกิ๋น จูกัดก๋ินมาแตเมืองกังตั๋งจะเขามาเฝา  (1,063) 
จูจอง เห็นจหูวน จูจองไดผูคนแลเสบียงอาหารเครื่องศัสตราวุธมามากก็   ดีใจ  

(1,243) 
จูอ๋ิน จึงตั้งเตียวเอยีดกับจูอ๋ินใหเปนนายทหารรักษาองค (1,374) 
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คํา ตัวอยาง 
เจงไสจงกุน สุมาเจียวก็ตั้งจงโฮยใหเปนทีเ่จงไสจงกุน แปลคําไทยชื่อวาพระยาปราบ

ทิศตะวนัตก  (1,449) 

เจออง 
ฝายตัวเจาใหไปรับราชการคงที่เจอองซ่ึงพระบิดาตั้งไวแตกอนนั้น
(1,388) 

เจาจิว๋ เจาจ๋ิวขุนนางผูใหญไดฟงดงันั้นจึงวาแกขงเบงวา  เพลาคืนนี้ขาพเจา
พิเคราะหดูฤกษบน  เห็นดาวประจําเมืองฝายเหนือมีรัศมีบริบูรณอยู  
(1,180) 

เจียงโต คร้ันยกมาถึงตาํบลเจียงโตเปนปากทางจะเชาไปเมืองเสฉวนจึงใหหยดุ
ทัพอยู  (1,329) 

เจียวเอี๋ยน วาแลวก็ส่ังใหเอาตัวเจียวเอี๋ยนไปฆาเสีย  (1,372) 
เจียวกวน หมอคนนี้อยูบานเจียวกวนเมืองไพกก  (1,025) 
เจียวจิว๋ ขงเบงจึงวาแตเจียวจ๋ิววา ตัวเราไดรับส่ังพระเจาเลาปไววาจะคิดอาน

บํารุงแผนดินใหราบคาบ  (1,052) 
เจี๋ยวซอง ยกไปสกดัอยูตําบลเจ๋ียวซองเปนทางขาศกึจะกลับไป  (1,391) 
โจเปา โจเปาเปนปกขวา  (1,409) 
โจจิ๋น โจจิ๋นคุมทหารไปทางลํากุน  (1,091) 
ฉสองกุน คร้ังเมือเราอยูฉสองกุน ขงเบงมาเมืองเรา  (1,065) 
ชีจิ๋ว ชีจ๋ิวกับเปงเจอื กองงวนซึ่งเปนเพื่อนรักของขงเบงบอกกลศึกอันนีใ้ห

ขาพเจา  (1,428) 
ชูเตา ใหทานเปนทีชู่เตามีศักดินาหมื่นหนึ่งเถิด  (1,478) 
ซงบูกวน ขาพเจาไดยินเขาลือวาเมืองซงบูกวนนั้นมคีนลงมาแตสวรรค(1,490) 
ซันเอี๋ยง พระเจาโจผีจึงตั้งพระเจาเหี้ยนเตใหเปนทีว่เิศษชื่อซันเอียงกง ใหไปอยู

ตําบลซันเอี๋ยง  (1,050) 
ซินเหียนเอง นางซินเหียนเองจึงวา ธรรมดาชาติทหารนีสั้ตยซ่ือ  (1,354) 
ซินต๋ํา จึงใหเชิญซินต๋ําเปนนายทหารในเมืองซงหยง  (1,039) 
ซิมกวน บูขิวเขียมเห็นจะสูไมได ก็พาทหารคนสนทิประมาณสิบคนหนีไปถึง

เมืองซิมกวน  (1,396) 
ซุนเกี๋ยน ซุนเจงนี้เปนนองซุนเกี๋ยนบิดาซุนกวน  (1,374) 
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คํา ตัวอยาง 
ซุนเตง จึงตั้งซุนเตงพระราชบุตรเปนฝายหนา  (1,259) 
ซุนเอี๋ยน ทานคะเนเห็นกองซุนเอี๋ยนจะคิดอานรบพุงประการใด (1,340) 
ซุนจุน ซุนจุนจะฆาจกูัดเกก  (1,371) 
ซันเอียงกง พระเจาโจผีจึงตั้งพระเจาเหี้ยนเตใหเปนทีว่เิศษชื่อซันเอียงกง ใหไปอยู

ตําบลซันเอี๋ยง (1,050) 
เซ็กเตง จิวหองบอกวาขางหนานั้นชือ่วาเซ็กเตง  (1,242) 
เซ็กเอง ใหมีหนังสือไปใหยกกองทพัมาทางเซ็กเอง  (1,378) 
เซงจิ๋ว อาวจุนนายทหารเปนแมทพัเมืองเซงจิ๋ว  (1,391) 
เซงอ๋ัน แลวกย็กออกไปทางดานยังเผงกวน จะไปตีเอาเมืองเซงอั๋นแดนพระเจา 

โจผี  (1,120) 
แซงเตี๋ยน ถึงเดือนอายเสด็จออกพระทีน่ั่งแซงเตี๋ยน  (1,200) 
เซียงเปง ขอหนึ่งแมกองซุนเอี๋ยนยกมาตั้งอยู ณ เมืองเซียงเปงเปนแดนตอแดนนัน้

เปนความคิดตรี  (1,340) 
เซียงจิ๋ว ทานมาแตเมืองเซียงจิ๋วหรือ  (1,351) 
ตงเคา โจฮิวคุมทหารไปทางตงเคา (1,091) 
ตงเคียด ปฮุย ตงเคียด อวนเคยีนสามคนนี้เปนที่ปรึกษา  (1,123) 
ตอกี๋ จึงจัดแจงนายทหารสามสิบสามคน อุยเอ๋ียน เตียวเอก อองเปง ลิอ๋ิน ลิหงี 

มาตาย  เลียวฮัว มาตง เตียวหงี เลาตํา เปงจี๋ มาเจก อวนหลิม งออี้ โกเสียง 
งอปน เอียวหงี เลาเปา เคาอิ้น เตงหํา  เลาปน กัวหยง ออจี ้เงี้ยมอาน เหียน
สิบ ตอหงี ตอกี๋ เซงฮู ฮวนกี๋ อวนเกีย๋น ตังควด กวนหิน เตียวเปา จะยกไป
ตีเมืองฮูโต  (1,180) 

ตองเตง ตัวปตองเปนแมทัพหลวงยกไปเมืองตองเตง  (1,378) 
ตองกิ๋น ตองก๋ินก็ลาเตงงายไปถึงเมืองเสฉวน  (1,430) 
ตองจู ลีกี ตองจู เลาเบาทหารสามคนนี้คุมทหารคนละหมื่น  (1,369) 
ตองอู ตองอูขี่มาออกมารบแทนยังไมทันไดสามเพลงก็หนีไป  (1,409) 
ตั๋งโตะ ตั๋งโตะทําหยาบชาตาง ๆ แลวก็เกิดรบกนักบัลิฉุย กุยกีขึน้กลางเมือง  

(1,202) 
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คํา ตัวอยาง 
ตังอุน บิฮุยเสนาบดีผูใหญจึงวา เจยีวอวน ตงัอุนมสีติปญญาฝมือรบพุงก็กลา  

(1,331) 
ตั๋งอุน บิฮุยเสนาบดีผูใหญจึงวา เจยีวอวน ตัง๋อุนมสีติปญญาฝมือรบพุงก็กลา  

(1,364) 
ตันเกีย๋น อองกี๋ ตันเกี๋ยนก็พาทหารไปซุมอยูตามคําส่ัง  (1,411) 
ตันเตง คร้ังหนึ่งตันเตงชาวเมืองกังเหลงเปนไข  (1,026) 
ตันกุน ที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่อตันกุนจงึทูลวา แผนดนิพระเจาเหีย้นเตก็รวงโรยมา

ชานานแลว  (1,029) 
ตันกุย พระเจาเหี้ยนเตไดฟงดังนั้นจึงส่ังตันกุยใหแตงหนังสือมอบราชสมบัติคน  

(1,047) 
ตันจิ๋น มาเลี้ยง ตันจิ๋นเปนสมุหบัญช ี (1,057) 
ตันอุน กุยฮิวจี๋หนึ่ง บิฮุยหนึ่ง ตันอุนหนึ่ง สามคนนี้เปนขนุนางผูใหญ  (1,179) 
ตาจิ๋ว ตาจิ๋วจึงทอดใจใหญวาบัดนีพ้ระเจาเลาเสีย้นก็ไมวากิจการบานเมือง  

(1,416) 
ติ๋นลํา ใหอองตี๋นายทหารไปตีตําบลติ๋นลํา  (1,391) 
ตินหลําจงกุน พระเจาสุมาเอีย๋นจึงตั้งใหเตาอี้เปนที่ตินหลาํจงกุน  (1,496) 
ตีนกะเปง จึงเรียกทหารเหลานั้นชื่อวาตีนกะเปง  (1,166) 
ตุนอิตั๋น ถาตุนอิตั๋นเขาไปรบแพขาศกึไลมาใหออกสกัดสามพันไปตั้งกองซุมอยู

ริมทาง (1,092) 
เตงไก แลวฮัวหิม อองลอง ซินเลียก กาเซี่ยง เลาอ้ี เลาหัว ตวัเกยีว ตันกนุ เตงไก 

ขุนนางผูใหญ กับนายทหารประมาณสี่สิบคน  (1,044) 
เตงจง สุมอกับเตงจงบอกวา ขาพเจายกไปเห็นขงเบงขี่เกวยีนยกออกมาก็ตกใจ  

(1,469) 
เตงจี ๋ ฝายขงเบงก็ชวนเตงจี๋เขามานัง่  (1,112) 
เตงตง เตงงายจึงใหเตงตงผูบุตรกบัสุเมานายทหารคุมทหารคนละหาพนั(1,402) 
เตงอั๋น ทหารมาบอกวาลิเงียมอยู ณ เมืองเตงอั๋น  (1,212) 
เตงอิ๋น เตงอิ๋นเห็นชอบดวยก็พากันไปเฝา  (1,375) 
แตบุน แตบุนจงึแกลงบอกวา ฝมือขาพเจาดกีวาจีนลง  (1,301) 
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คํา ตัวอยาง 
เตาก๋ํา ฝายสุมาอี้จึงส่ังใหทหารจับตวัเตียวตอง ซ่ึงโจซองตั้งใหเปนเตาก๋ํากรมวัง

นั้นไปเฆีย่นถามเอาเนื้อความ  (1,359) 
เตียวเจีย๋ง เกียงอุยก็คุมทหารสามสิบหมื่นยกกองทัพไปเมืองเตียวเจี๋ยง  (1,441) 
เตียวเปา เตียวเปาขุนนางผูใหญจึงปรกึษาวา ซ่ึงจะยกซุนเปยนผูเปนพระราชบุตร

ขึ้นวาราชการเมืองนั้นก็ชอบอยู  (1,493) 
เตียวกิ๋ว กวนอจูับอิก๋ิม  (1,309) 
เตียวกี๋เซียงจงกุน สุมาเจียวเปนเตียวก๋ีเซียงจงกุน  (1,368) 
เตียวจี ๋ เตียวจ๋ีจึงวา ขอใหทานทําหนังสือใบหนึ่ง  (1,065) 
เตียวจุน คร้ันปรึกษาเสร็จแลวก็ตั้งใหจูกัดสงกับเตยีวจุนอยูรักษาเมือง(1,470) 
เตียวตอง ฝายสุมาอี้จึงส่ังใหทหารจับตวัเตียวตอง  (1,359) 
เตียวอ๋ิม ถาเกรงดังนั้นทานจงใชเตยีวอ๋ิมคุมเอาตราไปถวายคืนอกีครั้งหนึ่ง(1,048) 
เตียวอุน เตียวอุนรับรางวัลแลวก็ลามาหาเตงจี๋  (1,115) 
โตสูไตออง จึงใหเบงฮิวขึน้ไปหาโตสูไตอองกอนเปนทางคํานับจะขออาศัย  (1,151) 
ไตโตกก ก็ตั้งใหเตาอี้เปนที่ไตโตกกคมุทหารสิบหมืน่  (1,496) 
ไตจงกุน พระเจาเลาเสีย้นเห็นเกยีงอุยมีชัยไดความชอบมา จึงใหเล่ือนที่เปนไต

จงกุน  (1,400) 
ไตจิ๋น แลวจึงใหนามเมืองวุยกกชื่อวา เมืองไตจ๋ินแตนั้นมา  (1,493) 
เทียเปง เทียเปงก็คุมคนโทษไปตามรับสั่ง  (1,083) 
ไทจู คร้ันซุนเตงตายแลวตั้งซุนโฮบุตรนางฮองฮหยินเปนที่ไทจู  (1,368) 
บกลกไตออง ขาพเจาจะไปหาบกลกไตอองออนวอนใหยกทหารมาชวยทานเห็นการ

เราจะสําเร็จ  (1,160) 
บอกบุน ตําบลบิตก บอกบุน ปากทางจะไปดานเกียมโกะ  (1,292) 
บั้นอั๋น หลังเรือนเบงเจียดมีธารชื่ออันลกจัวไหลลงมาตามแมน้ําบั้นอั๋น  (1,155) 
บุนเอง บูขิวเขียมดีใจจึงใหบนุเองพอลูกคุมทหารหาพันยกไป  (1,392) 
บูซู แลวส่ังขันทีใหเอาตัวสาวใชทั้งนั้นไปสงแกบูซูใหฆาเสยี  (1,339) 
ปกกัวติ๋น สุมาปองก็แยกทหารออกตั้งเปนกระบวนศกึปกกัวติน๋  (1,429) 
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คํา ตัวอยาง 
ปากิ๋ว กองทัพเมืองกงัตั๋งคุมทหารประมาณสิบหมื่นยกมาตั้งอยู ณ ปากทางเมอืง

ปาก๋ิว (1,335) 
ปาจงกุน เฮกเจยีวซ่ึงเปนที่จบปาจงกุนเจาเมืองโหไสนี้มีกําลังตัวสูงไดหกศอกเศษ  

(1,238) 
ปเอี๋ยน บัดนี้ปเอ๋ียน เอียวจอเลิกทัพถอยเขามาหวังจะชวยเมืองเซยีงเปง  (1,341) 
ปตอง ตัวปตองเปนแมทัพหลวงยกไปเมืองตองเตง  (1,378) 
ปูเตา ปูเตาเดินหลีกเสีย ลอบเขาไปตีเมืองอิมเปง  (1,262) 
เปงจิ๋ว ซ่ึงรับสั่งใหทานไปเปนเจาเมอืงเปงจิ๋วนั้นกด็ีอยูแลว  (1,351) 
เปงจี ๋ จึงจัดแจงนายทหารสามสิบสามคน อุยเอ๋ียน เตียวเอก อองเปง ลิอ๋ิน ลิหงี 

มาตาย  เลียวฮัว มาตง เตียวหงี เลาตํา เปงจี๋ มาเจก อวนหลิม งออี้ โกเสียง 
งอปน เอียวหงี เลาเปา เคาอิ้น เตงหํา  เลาปน กัวหยง ออจี ้เงี้ยมอาน เหียน
สิบ ตอหงี ตอกี๋ เซงฮู ฮวนกี๋ อวนเกีย๋น ตังควด กวนหิน เตียวเปา จะยกไป
ตีเมืองฮูโต  (1,180) 

เปาแก ฝายกวนสกลูกกวนอูเมื่อคร้ังเสียเมืองเกงจิว๋นั้นแตกหนีไปปวยอยู ณ 
บานเปาแก  (1,123) 

พยุหะปกกัวติน๋ สุมาอี้จึงบอกวา พยุหะปกกัวติ๋นเรารูจักอยู  (1,281) 
พระเจาเจี๋ยงบู พระเจาเลาปกต็ั้งอยูในสมมตุิกษัตริยแตนัน้มา จึงถวายพระนามวาพระ

เจาเจี๋ยงบู  (1,053) 
พัวกี ๋ พัวก๋ีผูรักษาจวนจึงวา ทานอยาวิตกเลย  (1,354) 
เผงกวน โจหยินคุมทหารมาตียังเผงกวน  (1,109) 
เพงงวนออง พระเจาโจผีจึงตั้งโจยอยเปนเพงงวนออง  (1,176) 
แพวกี๋จงกุน ก็ตั้งใหพระเจาเลาเสี้ยนเปนที่แพวก๋ีจงกุน  (1,474) 
เพียวกี้กุนหลําเซียง
เหา 

บิดาของพระองคก็ทรงเมตตาตั้งใหขาพเจาเปนเพี้ยวก้ีจงกุนหลําเซียงเหา  
(1,065) 

มันออง ใหเบงเฮกเจาเมืองมันอองยกทหารตีเขาไปทางเอกจิว๋ทศิใต  (1,109) 
มาตง อายซุนกวนกบัเปาสูหยิน บฮิอง พัวเจีย้ง มาตง มนัทํารายนองเรา  

(1,054) 
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คํา ตัวอยาง 
ยงจิ๋ว อองเกงเจาเมืองยงจิ๋วแลตานทายทหารรองคุมทหารเจ็ดหมื่นยกมา  

(1,397) 
ยังเผงกวน มาเจกสี่คนแตกไปนั้น เห็นจะเขาไปตั้งอยูดานยงัเบงกวน  (1,227) 
ลกเอี๋ยง ฝายโจโฉอยู ณ เมืองลกเอ๋ียง  (1,024) 
ลงตอตอง ฝายทิศใตใกลเมืองสามรอยเสนถึงเมืองลงตอตอง  (1,159) 
ลองจิ๋ว ฝายเตียวหยุอยู ณ เมืองลองจิว๋  (1,054) 
ลับจิ๋ว แลเมืองลับจิ๋วซ่ึงอยูชายทะเลนั้นใหเรงตอเรือรบรอไวใหกิตติศัพทลือวา

จะไปตเีมืองกงัตั๋ง  (1,450) 
ลิกี๋ ซุนหลิมผูนองไดวาที่มหาอปุราชแทนที่พีช่าย ก็ฆาเตงอิน๋ขุนนางผูใหญ

กับพวกทหารชื่อวาลิกี๋ อองตุนตาย  (1,408) 
ลิออง ขงเบงไดฟงกม็ีความยินดีนกั จึงปูนบําเหน็จใหแกลิอองเปนอันมาก  

(1,213) 
ลิอ๋ิน จึงจดัแจงนายทหารสามสิบสามคน อุยเอ๋ียน เตียวเอก อองเปง ลิอ๋ิน 

ลิหงี ... จะยกไปตีเมืองฮูโต  (1,180) 
เลงจิ๋ว ขอใหทานมหีนังสือไปเมืองเลียงจิ๋วและเมอืงเลงจ๋ิวใหยกทัพมาชวย  

(1,289) 
เลาเปา เอามือเคาะลับแลเขาเรียกขุนนาง ออกชื่อเคาเจง บิตก เซียงกี เลาเปา เตีย

เจ โจเตา เขงเตียวซอง เลียวตง หองกวน โหเจง อินเบก  (1,052) 
เลาเอง อยูมานางงอซมีีบุตรชายสองคน คนหนึ่งชือ่เลาเอง คนหนึ่งชื่อเลาลี  

(1,021) 
เลากงปา เลากงปานัน้เปนบุตรที่สองเปนไทเขง  (1,053) 
เลากี๋ ฝายเลายอย เลาเอียว เลาจอง เลาจาน เลาสุน เลากี๋ ผูบุตรเลาเสี้ยนทั้งหก

คนนี้จะไดทดัทานประการใดหามิได  (1,472) 
เลาออง เลาเองเปนเลาออง เลาลีเปนเสียงออง ทั้งนี้คือเจาตางตางกรม  (1,053) 
เลียงกี ๋ เบงตัดไดฟงดงันั้นก็มีความยินดี จึงแตงโตะเชิญใหเลียงกี๋เสพยสุรา  

(1,216) 
เลียงจิ๋ว ขอใหทานมหีนงสือไปเมืองเลียงจิ๋วและเมอืงเลงจิ๋วใหยกทัพมาชวย  

(1,289) 
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คํา ตัวอยาง 
เลียวตง เอามือเคาะลับแลเขาเรียกขุนนาง ออกชื่อเคาเจง บิตก เซียงกี เลาเปา เตีย

เจ โจเตา  เขงเตียวซอง เลียวตง หองกวน โหเจง อินเบก อินซุน เจียวจิว๋ 
เตียวอ้ี อองเมา อีเจี้ย จิมปก เปนขุนนางผูใหญตามเสด็จ (1,052) 

เลียวตั๋ง แลวจะแตงหนังสือใหคนคมุขาวของเงินทองแยกกันไปจางใหหอปเจา
เมืองเลียวตั๋งยกทหารตีเขาไปทางดานแฮบังกวนทิศ  (1,108) 

ลําเตง อองกี๋จึงวาเมืองลําเตงนัน้เปนคับขันมั่นคง  (1,391) 
ลําเอี๋ยง ตัวขาพเจานี้ก็เปนคนเข็ญใจอยู ณ เมืองลําเอี๋ยงกอน  (1,180) 
ลํากุน โจจิ๋นคุมทหารไปทางลํากุน  (1,091) 
ลําอ๋ัน คนสนิทรอยเศษลงทางหลังเขาหนีไปเมืองลําอั๋น  (1,187) 
วุยออง กุฏินี้เปนที่ฝงศพเจาวุยออง  (1,034) 
สํากั๋ง ฝายเบงเฮ็ก เบงฮิวกับโตสูไตออง รีบพากันไปทั้งกลางวันกลางคืนถึง

เมืองสํากั๋ง  (1,159) 
สิมเอง ขาพเจากับสิมเองแลจูกดัเจงจะคุมทหารสิบหมื่น เปนแมทพัใหญยกไป

ตั้งอยูตําบลเอยีวจูคอยรับกองทัพเมืองไตจิน๋  (1,498) 
สีเกี๋ยว จึงใหสีเก๋ียวคมุทหารสองหมื่นไปซุมอยูทศิเหนือ (1,242) 
สุมาเลาจี๋ สุมาเลาจี๋ทหารโจซองเห็นสุมาอี้ทําการดังนั้น จึงไปปรกึษากันกับซินเป  

(1,354) 
สุมาเอี๋ยน อันสุมาเอี๋ยนผูพี่นั้นลักษณะก็มีวาสนา  (1,490) 
สูเปา เราเห็นวาสูเปาอยูรักษาคายกิสานนั้นทหารก็นอย  (1,443) 
สูโป ขาพเจารูจักยายทาวคนหนึ่งชื่อสูโปลงผีรูแนนัก  (1,452) 
สูกี๋ เตงงายจึงใหเตงตงผูบุตรกับสูก๋ีคุมทหารหมื่นหนึ่งไปรบหนาคาย  

(1,426) 
เสเกี๋ยง ในเมืองเสเกี๋ยงนั้นมีขนุนางผูใหญสองคน  (1,206) 
เสเปง ขงเบงจึงวาเจาทั้งสองยังไมเคยไปทางดานเสเปง  (1,206) 
เสียงออง เลาเองเปนเลาออง เลาลีเปนเสียงออง ทั้งนีค้ือเจาตางตางกรม  (1,053) 
หงีเอี๋ยง ยังมีอีกคนหนึง่ชื่อวาเตงงายบุตรชาวเมืองหงีเอ๋ียง  (1,363) 
หยงจิว๋ บัดนี้เราจะยกเขาไปทางเมืองไปเซียแลเมืองหยงจิ๋ว  (1,262) 
หับปา พระเจาโจยอยนั้นก็ตั้งมัน่อยู ณ เมืองหับปา  (1,311) 
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คํา ตัวอยาง 
อวนเกีย๋น ฮวนกี๋ อวนเกี๋ยน ตังควด กวนหิน เตยีวเปา จะยกไปตีเมืองฮูโต  (1,181) 
อองเกง ทัพอองเกงกับทัพเกียงอุยรบกัน  (1,393) 
อองเกี๋ยน จึงใหอองเกี๋ยนกับลิวฮูออกไปวาแกสุมาอี้วา เราจะขอเขาเกลี้ยกลอม  

(1,344) 
อองเปง ฝายเตียวเอก อองเปงปกซายขวา  (1,123) 
อองกวน อองกวนจึงวา กลอุบายของขาพเจามีอยูส่ิงหนึ่งแตจะบอกใหแพรงพราย

นั้นไมได (1,437) 
อองกิ๋น แลวใหอองกิ๋นคุมทหารหมื่นหาพันเรงยกไปตีทัพเกยีงอุยทิศขางขวา  

(1,452) 
อองกี๋ อองกี๋จึงวาเมืองลําเตงนั้นเปนคับขันมั่นคง  (1,391) 
อองจิ๋น คร้ันรูวาเกยีงอุยยกกองทัพมา ก็พาอองจิ๋น ลิเพงยกทหารออกตั้งคายรับ

อยูนอกเมือง  (1,416) 
อองตี๋ ใหอองตี๋นายทหารไปตีตําบลติ๋นลํา  (1,391) 
อองตุน ก็ฆาเตงอิ๋นขุนนางผูใหญกับพวกทหารชื่อวาลิกี๋ อองตุนตาย จึงไดเปน

ใหญยศถาศักดิ์สูงกวาขุนนางทั้งปวง  (1,408) 
อองหยง ใหอองหยงคุมทหารหาหมืน่ยกไปทางบูเฉียง  (1,496) 
อันเจง อันเจงรูดังนั้นก็ใหทหารรีบเอาเนื้อความไปบอกแกขงเบง  (1,206) 
อันไสจงกุน พระเจาโจมอก็ใหตั้งเตงงายเปนอันไสจงกุนคุมทหารอยูรักษาเมืองเองจิ๋ว

กับตานทาย  (1,400) 
อัวกั๋ง ใหอองหยุคุมทหารหาหมืน่ยกไปทางอัวก๋ัง  (1,496) 
อาวจุน แลวใหอาวจุนเปนทัพหนาคมุทหารหาหมืน่  (1,369) 
อาวตง อาวตงก็จัดชางแลวไปทําการอยูตามขงเบงสั่ง  (1,305) 
อิกิ๋ม กวนอจูับอิก๋ิม (1,034) 
อิคุยติ๋นพยุหะ ทหารก็ตั้งพยหุะเขาพรอมกนัชื่อวาอิคุยติน๋พยุหะ  (1,281) 
อิจิ๋ว จึงใหจูกัดตุนนายทหารเปนแมทัพเมืองอิจ๋ิวยกไปตเีมืองชวิฉุน (1,391) 
อ๋ินจวน อ๋ินจวนเปนทพัหนุน  (1,408) 
อ๋ินซุย ทานวานี้ชอบแลว ก็เล่ือนกองทัพหลวงไปปลงอยูที่สะพานอ๋ินซุย 

(1,391) 
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คํา ตัวอยาง 
อิมเปง คร้ันเราจะยกกองทัพไปทางนั้นเลาก็มิได จําจะยกไปทางเมืองอิมเปง  

(1,262) 
อิมเปงเกี๋ยว แลวใหเลียวฮัวคุมทหารไปตั้งอยูสะพานอิมเปงเกี๋ยว  (1,452) 
อิวกั๋ง ไปอีกหนอยหนึ่งก็จะถึงเมืองอิวก๋ัง  (1,464) 
อ้ิวจงกุน จึงใหมีตราไปถอดขงเบงออกจากที่มหาอปุราช ต่ําศักดิล์งมาสามสถาน 

ใหเปนแตที่อ้ิวจงกุน  (1,237) 
อิวจิ๋ว คร้ันอยูมามีหนังสือบูขิวเคียมเจาเมืองอิวจ๋ิว (1,339) 
อิอ๋ิน อิอ๋ินแลจิวถองไดบํารุงแผนดนิถึงสองแผนดินนั้นทําอยางไร  (1,386) 
อุยเอี๋ยน แลวใหมาเฉียว มาตาย อุยเอ๋ียนยกกองทัพคุมทหารไปขัดทัพอยูขางทศิ

อุดร  (1,057) 
อุยกวน ขณะนัน้อุยกวนนายทหารจึงวาแกจงโฮย  (1,460) 
อุยซี จูกัดเจี๋ยมคนนีเ้ปนบุตรของขงเบงเกิดดวยนางงอุยซี  (1,467) 
อูตี๋ กําเหลงชักเกาทัณฑมิออกขบัมาหนีไปตําบลอูตี๋  (1,078) 
เอกกวน เกียงอุยกลับออกจากเมือง กใ็หยกทหารเขาชิงเอาเมืองเอกกวน(1,194) 
เอกจิ๋ว เบงเฮ็กคุมทหารมาตีดานเอกจ๋ิว  (1,109) 
เองจิ๋ว คนหนึ่งชื่อจงโฮยบุตรจงฮิวชาวเมืองเองจ๋ิว  (1,363) 
เองอั๋น ขอใหเตยีวหงีกับอองเปงคุมทหารสิบหมื่นไปตั้งอยู ณ เมอืงเองอ๋ัน

(1,335) 
โอยเอี๋ยน จึงส่ังใหโอยเอ๋ียนออกไปวาแกสุมาอี้วา  (1,344) 
ฮวนกี ๋ จึงจัดแจงนายทหารสามสิบสามคน อุยเอ๋ียน เตียวเอก อองเปง ลิอ๋ิน ลิหงี 

มาตาย  เลียวฮัว มาตง เตียวหงี เลาตํา เปงจี๋ มาเจก อวนหลิม งออี้ โกเสียง 
งอปน เอียวหงี เลาเปา เคาอิ้น เตงหํา  เลาปน กัวหยง ออจี ้เงี้ยมอาน เหียน
สิบ ตอหงี ตอกี๋ เซงฮู ฮวนกี๋ อวนเกีย๋น ตังควด กวนหิน เตียวเปา จะยกไป
ตีเมืองฮูโต  (1,180) 

ฮองจิ๋ว โจซองตั้งใหเปนเจาเมืองฮองจิ๋ว  (1,362) 
ฮองตง แลวใหหลอรูปคนสองคนเรียกชื่อฮองตง  (1,338) 
ฮันเอง ฮันเองเหน็ดังนั้นก็ควบมาเขารบกับจูลงแทนบิดาในสามเพลง  (1,184) 
ฮันเอี๋ยว ฮันเอี๋ยวเห็นดงันั้นก็โกรธ  (1,184) 
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คํา ตัวอยาง 
ฮันกี ๋ ฮันกี๋จึงวาแกแฮหัวหลิมวา ขาพเจากับบุตรสี่คนจะขออาสาคุมทหารแปด

หมื่นเปนทพัหนาออกรบกับจูลง  (1,184) 
ฮั่นจง ฮั่นจงคุมทหารเขาตีปอมซายขวา  (1,370) 
ฮันตง ขอใหทานทําหนังสือใบหนึง่ ไปใหโจผียกไปตีเมืองฮนัตง  (1,065) 
ฮั้วเอง ก็แลดูหนานายทหารสี่คน โจเบงหนึ่ง ฮั้วเองหนึ่ง เลาตดัหนึ่ง จูฮองหนึง่  

(1,398) 
ฮัวโต หมอคนหนึ่งชือ่วาฮัวโตรักษาโรคดีนัก  (1,025) 
ฮูโต พอฮัวหิมขนุนางผูใหญมาแตเมืองฮูโต  (1,032) 
ฮูกกไตจงกุน ซุนกวนก็เหน็ดวยจึงตั้งลกซนุเปนฮูกกไตจงกุน แปลเปนภาษาไทยวา

เจาพระยาชูเมอืง  (1,239) 
แฮบังกวน หอปคุมทหารตีดานแฮบงักวน  (1,109) 
แฮหวัเอี๋ยน แฮหวัหลิมบุตรแฮหัวตุนไดฟงดังนั้น คดิแคนซึ่งฮองตงลวงฆาแฮ

หัวเอ๋ียนผูอาเสีย  (1,181) 
แฮหวัปา แตขาพเจาจะขอแฮหัวปา แฮหัวหุย แฮหวัฮุย แฮหัวโหส่ีคน  (1,297) 
เอี้ยงเปง ทหารอยูรักษาเมืองไกเอีย๋ง เมืองเอ้ียงเปง เมืองจือเสีย  (1,187) 

คํา ตัวอยาง 
เอียนออง ยกตวัเปนเจาเอียนออง  (1,340) 
เอียวเกา เอียวเกาจึงวา อันลกของนี้มสีติปญญาเปนสามารถ  (1,495) 
เอียวจิ๋ว ขณะนัน้มีทหารถือหนังสือมาแจงแตเมืองเอียวจ๋ิว  (1,239) 
เฮาเตง ขงเบงคิดจะแกแคนเมื่อคร้ังตําบลเฮาเตงอยูมิไดขาด  (1,263) 
โฮเปง อุยเอี๋ยนไดฟงโฮเปงวาแลวเห็นทหารหนีไป  (1,331) 
โฮอ๋ัน คร้ันอยูมาโฮอัน๋จึงใหไปหาตัวกวนลอหมอดูมาแตเมืองเพงงวนกวน  

(1,350) 
 
4. ประชุมหมายรับสั่ง ภาค 2 (พ.ศ.2351) 
    ไมปรากฏรูปวรรณยกุตตรีและจัตวา 
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5. ประชุมหมายรับสั่งภาค 3 (รัชกาลที่ 2)  (พ.ศ. 2367)    
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
โตะ แลวใหจัดโตะทองขาวสงใหสนมพลเรือนรองทอถานเพลิง 1 คู (61)  

 
    จัตวา 
 ไมปรากฏรูปวรรณยุกตจัตวา 
 
6. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3  (พ.ศ. 2377)    
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
สามกก "ฉากเรื่องสามกก"  (19) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา กระเปาเล็กองค 1  (20) 
ตั้วกง 
  

"พระราชสารสมเดจพรเจาตัว้กงมาถึงสมเดจพรเจากรุงพรมหาณคอรศรี
อยุธยา  (89) 

ตั้วกอง สําเนาพระราชสารถึงพระเจากรุงปกกิ่ง  จศ. 1190 พระเจาตั้วกอง (55) 
ตังเกี๋ย  
  

"เมืองตังเกี๋ยเกดิศึกพวกหลานองไกรเซิน  ยกทัพมาตเีอาเมืองขึ้นกับ 
เมืองตังเกี๋ยไดสามหัวเมือง  ศึกยังติดพันกนัอยู"  (67) 

ส่ินจิ๋ว  เมืองเวมาเกนคลไปทับเมืองสิ่นจิ๋ว  (67) 
องตากุญ "บอกลงไปถึงองตากุญวาเจาเวียงจันลาวคดิกระบด"  (67) 
อายจิ่นเบีย๋ว 
  

"แตงใหนายบญุรอดลําหนึ่งถือหนังสือลงไปถึงเจาเมืองพุทไธมาศ 
ฉบับหนึ่งเปนทางไมตรีใหชวยสืบจับอายจิ่นเบี๋ยว"  (67) 
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7. พจนานุกรมคาสเวล  (พ.ศ. 2389) 
    ตรี 

คํา ความหมาย 
เคอะ เหลอ  นั้นความเหมือนกับเคอะ  (697) 
เจด วันเสารนั้นคือวันนับที่เจด  (710) 
เจบ ขาเจบไป  (711) 
เบด เหมือนคําพูดวา เบดเสร็จ ดวยการคิดเปนเงนิเทานั้น (616) 
เปด เปนชื่อแหงสัตวหยางหนึ่งคลายกับหาน แตวาเลกหวาหาน   (522) 
เมด นั้นคือเลดผลไมตางๆ  นั้นเรยีกวาเมดผลไม  (601) 
เอยน เอยนใจ  เพลาเกือบใกลค่ํา  เรียกวา  เอยน  ปาชานั้นเยียบเอยน  (625)   
เยบ เยบผา  ทําใหติดกันดวยเข็ม  (627) 
เรว ไมชา  เรียกวา  เรว  (655) 
มือเรว นั้นคือคนที่ทําการเร็ว  นั้นเรยีกวา  มือเรว  (609) 
เลกๆ สัตวเลกๆ  (601) 
เลน สัตวเลกๆที่กัดคน  (680) 
เลบ เลบมือเลบเทา  (690) 
เลอะ เปอน  (697) 
เอน เปนสวนหนึ่งในกายคนและสัตว  (760) 
เอนด ู นั้นความเหมือนกับกรรุณาเหมือนกนั  (761) 

 
    จัตวา 

คํา ความหมาย 
กะเปา 
  

ส่ิงที่เจ็กทําดวยผาดวยแพรดวยหนังสําหรบัใสยาแดงสูบกลอง  แลใส 
ส่ิงของตางๆ  ความแตจะใสนั้นเรียกวา  กะเปา (68) 

กา เที่ยวกาเลนทีบ่านนั้นบานนี ้ (1) 
เกง 
  

เขาทําดวยไมอิตปูนกขึ้นเปนรูปตึกเรียกวาเกง...ทําเปนหลังคาแล 
ผาปดวางในกลางเรือก็เรียกวาเกง  (100) 

โก ขนมโก  (25) 
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คํา ความหมาย 
โกรน นั้นคือรวงคือหลนไป  หัวโกรน  (171)   
จิ๋ว เปนความพดูวาเล็ก  เหมือนคําพูดเดกนั้นมันจ๋ิวนัก  (271) 
บัดเดี๋ยว บัดเดี๋ยวไปโนน  บัดเดี๋ยวไปนี่  (14) 
ปร๋ื ปร๋ืบินไปโนนแลว  (870) 
แยว นั้นความวามนักระโดดไป เหมือนคําพูดวามันกระโดดไปโนนแลว(901) 
เอย เปนสอยความพูด  เดกเอย  ทานเอย  (764) 

 
 

สมัยรัตนโกสนิทรตอนกลาง 9 เลม 
1. สัพพะ พะจะนะ พาสาไท  (พ.ศ. 2397) 
    ตรี 

คํา ความหมาย 
กั๊ก เสื้อกั๊ก  (225) 
กา เสียงการอง  (211) 
กุก นกขันกุกกู  (365) 
กู นกขันกุกกู  (365) 
กุลิเขน Misery  arising  form  mis  for  tune (367) 
ปลุง เสียงกลอง  (609) 
ออ Interjectio  mirantis  (500) 
อาย Exclamation  of  pain  (6) 
เออ เออ  (506)  
แอ เด็กตื่นรองแอ  (128) 
โอย Exclamatio  attonili, territi  (501) 
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    จัตวา 
คํา ความหมาย 

กรวม พายเรือกรวมๆ  (364) 
กล๋ัว สีกล๋ัว  (340) 
กั๋ง กงง  กึง  (238)  
กา อวดกา  (211) 
กุย Vox  irridentis  (367)  
เกง Domuncula  elegans  modo  sinensi.  (260) 
โก ขนมโก  (จ.)  (345) 
โกรน หัวโกรน  (364) 
โกรนเกรน โกรน  (364) 
โกลน หัวโกลน  (339) 
จง เสียงของตกลงในน้ํา  (97) 
จวม เสียงของตกน้าํ  (98) 
จอ monkey  อายจอ , พูดจอ  (94) 
จอง เสียงของตกน้าํ  (98) 
จอม ตกน้ําจอม  (96) 
จอย Dull , sorry  (95) 
จะแต to  take  tea  (ดื่มชา) 
จา Salutation  of  children  (72) 
จ๋ําเจ Gossip , quarrelsome  (78) 
จิ๋ด Little  child  (93) 
จิ๋ม Little  amiable  children  (92) 
จิ๋ว Little  child  (93) 
จู ส้ัน  (103) 
เจา to  sit  down  benumbed , dull.  (84)  
เจื๋อย หวานเจื๋อย  (104) 
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คํา ความหมาย 
แจ สแดงแจ  (88) 
ดอย เด็กวิ่งหวัดอกดอย  (118) 
ดู Exclamatio  indignantis.  (123) 
เดี๋ยว บัดเดี๋ยว  (50) 
ตื๋ วิ่งตื ๋ (840) 
บูม Sound  of a thing  falling  into  water.  (66) 
ไบ Grooked  (38) 
ปม เสียงของตกน้าํ  (610) 
ปร๋ื บินปรื๋  (634) 
ปรู นกบินปรู  (634) 
ปลาม เดินปลิ๋ปลาม  (601) 
ปล๋ิปลาม เดินปลิ๋ปลาม  (601) 
ปวย ปลาผุดปวย  (635) 
ปอ หนาปอหลอ  (609) 
ปอง เสียง  เชน  of  a  slap  in  the  face  (611) 
ปอม Vide  ปม  (610)  

กะลาปา Brandy  (228) 
ปา เสียงของหลนน้ํา  (515) 
ปว เล็กปว  (599) 
ปง ขาดปง  (637) 
ปุม ตกน้ําปุม  (636) 
ปุย ผาเปอยขาดปุย  (637) 
เป เมาเป  (526) 
เปง Sound  of  blows  ตีเปงเปง  (527) 
เปอ stupid  พูดหนาเปอเหลอ  (617)   
เปบ เสียงเสือรอง  (612) 
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คํา ความหมาย 
เปอย เจ็บเยือยเปอย  (637) 
แปบ Belling  of  the  stag  (526) 
แปร แปรน เสียงรอง  (629) 
แปลน ชางรอง  (603) 
โป กลวงโปโหล , ตาโปโหล  (610) 
ออ Interjecyio, signum admirationis  (500)  
อะเลือย  เจื๋อย Low - spirited  through  illness , languishing.  (12)  
อา Exclamation  of  surprise  (1) 
อาย Exclamation  of  pain  (6) 
อู คนนี้อูจิง  Rich  (841) 
เอย เจาเอย  (84) 
เอื๋อย Vide เอื่อย  (847) 
โอ Interjecyio, dolentis. amantis  (500) 
โอย พอโอย  (501) 
ไอ Exclamation  of  fear  (5) 

 
2. ราชกิจจานุเบกษา ร.4  (พ.ศ. 2401)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
นพศก ปมะเมียยังเปนนพศก   (12,16,67,70,80)     

 
จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
แซอึ๋ง อายจีนอาวพวกจีนอยุแซอึ๋ง  (147) 
เดี๋ยวนี ้ เดี๋ยวนี ้  (62) 
เถาแก จีนเถาแกเตา  (148)     
แตจิว๋ จีนแตจิ๋ว     จีนหกเกี้ยน   (85) 
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คํา ตัวอยาง 
ไตกง จีนซั่วไตกงแจงวาจีนฮกเถาแกอยูโรงปูน 
เตา อายจีนเตา   (147) 
ตั๋ว โปรดตั้งใหจนีตั๋ว ชางปูนเปนขุนสุธากรรมกิจ (174) 

 
3. บางกอกรีคอรดเดอร  (พ.ศ. 2408)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
ก กมีน้ําใจ  (382) 
กก ตั้งกกทํากทอมอยูเปนหมูกนั  (135) 
เกบ เขาเกบทองเพชรพลอยตางๆ  (80) 
เขด  ดวยเคยเขดเคยกลัวมาหลายครั้งแลว  (304) 
เขน เขนลงเมื่อ ณ วันเสาร  (224) 
โคเคต เรือรบชื่อโคเคต  (309) 
เคนตักเก บันดาเมืองขาขึ้นใหมนัน้ คือ เวอรมอนต แลเคนตักเก  (55) 
วิลัศเศศ เจาเมืองคิวบาชื่อวิลัศเศศ  (80) 
ปแตะปรจอจอก ยาชนิดหนึ่ง  (421) 
จุนจู จุนจูวาแกกัปตันวาควรที่เราจะกลับไปเมอืงฮองกงกอน  (337) 
เจก ขาพเจาจับไดเจกสองคน  (126) 
เจด เดือนอายขึน้เจดค่ําปฉวดปฉวด  ฉศก  (70) 
เจล  เมื่อคฤษศักราชได ๑๘๒๐ ป, ก็ถึงส่ีพันรอยเจลสิบสี่ลานหาแสนหา

พันสามรอย  (179) 
เอิลออฟเอเชก เอิลออฟเอเชกไดความอัปยศโกรธนัก  (525) 
แชก กัปตันแชก  (250) 
ดาเมเซก เมืองดาเมเซก  (281) 
เอเซน ไดตั้งพวกเอเซน คือ รับธุระแทนอนิซูซันซิกัมเปนีจนีฝายเหนือ  (131) 
เซนต พริกไทยดําหาบละ 6 เหรียญ 50 เซนต  (99) 
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คํา ตัวอยาง 
เรบรีเซ็นเตตีฟ เปนเรบรีเซ็นเตตีฟแทนคนที่ขาดนั้น  (218) 
เซนเนต  เวนไวแตพวกเซนเนต  (206) 
เซนเนตอร หามมิใหผูใดเปนเซนเนตอร  (206) 
เซนเอ็ด พวกเซนเอ็ดนัน้, คงมีอํานาทจะตัดสินโทษแตพวกเซนเอ็ดนั้นพวก

เดียว  (207) 
เซนเอศ  ถาแมนพวกเซนเอศ, แลพวกเร็บรีเซนเตตฟีจะเหนชอบในการนั้นสาม

สวน, ยกเสียสวนหนึ่ง, กจ็ะตั้งเปนกฎหมายประกาษแนนอน  (219) 
ดีเซมเบอ แลเวลาที่ประชุมที่สุดโดยนอยนั้น, ปละหน, จะเปน ณ วนัจันททีแ่รก

ในเดือนดีเซมเบอปละหน  (218) 
เดก สอนเดกใหรูวชิาการ  (211) 
เตกซัศ เตกซัศ  (1,845) 
เตนนิซิ เตนนิซิ  (1,769) 
เอ็นเตร เอ็นเตร  แลซิบปงบิล  (91) 
โตะ เมื่อเวลากินโตะมีมโหรีใหฟง  (106) 
เทจ  ฃอฅอนเวอนเมนตสืบสวนพิจารณาดกูอนวา, การนั้นจะเทจจริง

ประการใด  (352) 
เออเนศ ยอชฟเร็ดเออรกี  เออเนศ  แอลเปดงาน  (166) 
อิลิซาเบด อิลิซาเบดเจาแผนดินก็เสดจมา  (524) 
เบมโรก ลําหนึ่งชื่อเบมโรก  (เรือ)  (307) 
ใบเบล ใบเบล , ไบเบล  (230) 
โนเวมเบอ เดือนโนเวมเบอ  (144) 
เอินเปมปรก เอินเปมปรกจงึใหทหารถือหนังสือบอกมากราบทูลเฮนเร  (367) 
เมกกา ในเมืองเมกกา  (281) 
เมคซิโก เขาเที่ยวไปเสาะดูฝงทะเลเมคซิโก  (80) 
ปริเมนบาก เปนเรืออะไร - ปริเมนบาก  (100) 
เมลจ เมลจพรรณผัก  (421) 
แมกคีลดฟลแบง ตําบล  (247) 
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คํา ตัวอยาง 
เยบ ชางเยบผา  (123) 
สําเรจ ฝายเจาของนัน้ยังมีใจหมายวาถายหลังจะสําเรจในการนั้น  (204) 
ฟโรเรนซ เมืองฟโลเรนซ  (91) 
เรบรีเซ็นเตติฟ เปนเรบรีเซ็นเตตีฟแทนคนที่ขาดนั้น  (206) 
เลก มีเมืองเลกเมืองหนึ่ง  (73) 
สามกก หนังสือสามกก  (130) 
เสดจ เสดจประทับอยูที่นั่น  (193) 
ตะซีชิวเสน ช่ือคน  (307) 
เหลก ขอเหลกเกี่ยว  (204) 
อเลกลันเดอร เจาเมืองเฮเลน  (228) 
ออคเลอ ช่ือกัปตันเรือ  (311) 
เอมปธอร เอมปธอรเจาเมืองฝรั่งเศส  (174) 
เอมปรอร เอมปรอรเจาเมืองฝรั่งเศส  (198) 
เฮกตอร ช่ือกําปน  (311) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กง ศาลเจาพุทกง  (114) 
บังกลา เขา (ขาว) บังกลาหาบละ 2 เหรียญ  (336) 
กะลาปา ที่นี้จะวาดวยเมืองกะลาปา, ในภาษาอังกฤษเรียกวาบะตาเวีย  (26) 
กา ออกไปเกงกาไดอยูที่เมืองสมุทรสงคราม  (292) 
เกง เรือยอนมีเกงลําหนึ่ง  (273) 
เทียรจิ๋น (เมือง) ตั้งแตเมืองเทียรจิ๋น  (70) 
แตจิว๋ จีนแตจ๋ิวในแผนดินนั้นคนเรียกวา จีนหลวง  (68) 
ตันกิมเจง มิศเตอตันกิมเจง, ที่เปนกงสลูสยามสํารับเมืองสิงคโปรโดยสารเรือ

เจาพระยากลบัไป  (299) 
เดี๋ยว ถาจะเปรียบเดีย๋วนี ้ (67) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 314

คํา ตัวอยาง 
ตั๋ว การฝากตั๋วไปแลกเงินที่สิงคโปร  (151) 
หมาตา พวกหมาตาไมจับพวกที่ใชคันชางโกงนั้นเลย  (371) 
บอย สามกับบอยและกะลาส ี (360) 
ออโอ เร่ืองเตเลแคฟตื่นกันออโอเปนที่สุดแลว  (334) 
เอย เพื่อนเราเอย  (269) 

 
4. อักขราภิธานศรับท  (พ.ศ. 2416)   
    ตรี 

คํา ความหมาย 
กก สามกก  (35) 
กั๊ก ส่ีแพรงเหมือนตีนกา  (28) 
ขงจู ช่ือจีนมีสติปญญาคนหนึ่ง  (78) 
ขะแยะ 
  

การที่ตําแปงทาํใหสากกระทบกันเขากับขางครก, คนยืนเบียดกนั, 
ยักไหลกระทบกัน  (77) 

คนเคอ คนโง  (98) 
คนเงอ คนโง  (98) 
คนเชอ คนโง  (98) 
เคอะคะ อาการปญญานอย  (107) 
เคาะ การที่คนเอาไมตีเขาที่ระฆัง  เคาะตะป ู เอามือหรือไมเคาะ  (107)   
งอกแงก ส่ิงของทั้งปวงที่ไมมั่นคง  หรือเด็กพึ่งชันคอ  (129) 
เจก เปนพวกเจกทัง้ปวงนั่นเอง  (137) 
เจด หนักเจดสลึง  (129) 
เจอเจอ สอพลอ  (156) 
เชด ถู  เชดถู  เชดหนา  เชดตัว  เชดมือ  (180) 
ตาแปะ คําเรียกเจกแก  (228) 
โตะ เหมือนอยางโตะโตกเปนตน, เครื่องโตะ  (109) 
เมด ผลเปนเมดเลกๆ  (168) 
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คํา ความหมาย 
เลก ของหนอยหนึง่ประมาณขวดเลกๆ  ถวยเลกๆ  สัตวตัวเลกๆ, รูเลก 
  หลวมเอาไมเสียบใหคับ, เอาไมเลกๆบางๆทาบลงไป  (336) 
สามกก เร่ืองของจีน  (137) 
เหนดเหนื่อย ออนทอไป  (336) 
ออ เปนคํารับเมื่อเขาใจเนื้อความ  (824) 
เอย คนรองเอย  (820) 
เออ คําพูดเมื่อนึกไดวาลืมไป  (824) 
แอก เปนเสียงดังแอกๆ  มีบางคนเขมรชั่วแอกมบีาง  (798) 
โอย คําพูดเมื่อสะดุงตกใจ  (823) 

 
    จัตวา 

คํา ความหมาย 
กะจอกะแจ เด็กสอนพดูยังไมชัด  (14) 
กะจิด๋กะจอย ส่ิงเล็กๆที่สุด / กะจดิกะจอย  (15) 
กะจิห๋ริด ของเล็กหนิดเดียว  (15) 
กะจิห๋รีด ของเล็กๆที่สุด  (15) 
กะเปา กะเปาเสื้อ  (64) 
กะหลาปา ช่ือเกาะ  (26) 
กั๋ง เสียงดังกั๋ง  (30) 
กา คนเกงไมกลัวใคร  (1) 
กิ๋วๆ คําเยาะเยย  (43) 
กุยๆ คําเยาะเยย  (43) 
เกง ตึกหรือศาลเจา  (31) 
โก ช่ือขนมเจ็ก  (12) 
ขนมโก ขนมของจีน  (74) 
โกรน รวงหลน  (57) 
โกรนเกรน เกรนคําสรอย  (57) 
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คํา ความหมาย 
จอ ลิง  (156) 
จอย อาการที่ใจไมสบายเหงาอยู  (155) 
จะ คําพูด  คํากุมาร  ไปเถิดหนะจะ  (325) 
จา ขา  คําขานตอบ, คําเรียก  หลอนจา  (135) 
จิ๋ว ส่ิงของที่เล็ก  (155) 
จี๋ อาการที่วิ่งเร็วฉิวไป  (135) 
จี๋ด ส่ิงอันเล็กที่สุด  (146) 
เจอ หญิงเจอเจอะ  (204) 
เจี๋ยว เปนชื่อผูหญิง  (155) 
แจ เปนชื่อสีของที่มันแดง  (136) 
โจ เสียงอยางหนึง่เหมือนสียงมาหอน  (137) 
ตวมเตีย๋ม เสียงดังเชนเสียงลูกหมาวายน้ํา  (258) 
ตอม เสียงสัตวเล็กๆเดินที่น้ําตื้น  (258) 
ตี๋ อาการคนวิ่งไปโดยเร็วพลัน  วาวิ่งตีไ๋ป  (230) 
ตุง เสียงเหมือนกลองตัวเมีย  เปนเสียงสูงแหลม  (244) 
ตุม เปนเสียงของหนักตกลงน้ํา  (257) 
เตงๆ เปนเสียงกระจบัป  (244) 
แต (จ.)  ภาษาจีนแตนั้นวาใบชา  (231) 
บวยปวย ช่ือเมืองตางประเทศหรือเปนเสียงดังเชนนั้น  (374) 
บัดเดี๋ยว บัดเดี๋ยวคุมด ี บัดเดี๋ยวคุมราย  (115) 
บี๋หุน คํานี้เปนภาษาจีน  คําไทยวาเขาทุนกัน  (381) 
เบเบ ผมสีไมดําสนิท  เหมือนผมลูกเบเบ  นั้นวาเสนผมแดง  (439) 
ปร๋ื บินไปเร็ว  (406) 
ปว ช่ือคน  (405) 
ปุย เชือกหรือปานมันขาดงาย  เรียกปุยขาด  (405) 
เป เปนคนอยางนัน้  ของมันเปไป  (381) 
เปไป ของตั้งอยูไมตรง  (381) 
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คํา ความหมาย 
แปร เสียงชางรองแปร  (719) 
ไป ไถลไป  (382) 
ออ (จ.)  เรียกการเลนโปชนิดหนึ่ง  วาแทงออๆ  (824) 
ออฮอ ออฮอสมน้ําหนา  สากะใจ  (824) 
อู (จ.)  รวย  (790) 
เอย ขวัญเอยมาเถดิ, ปลายสุดเสยีงรองเรียก  (578) 
โอโอ เปนคําคนมีทกุข  รองวาโอโอพระทูลกระหมอมของฉนัเอย  (791) 
โอ เปนคําเขาตกใจ  พูดวาโอขาลืมไป  (792) 
โอย คําพูดเมื่อสะดุงตกใจ  (823) 

 
5. พระราชพิธีสิบสองเดือน  (พ.ศ. 2431)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กอก เวลาที่สรงน้ําพระจึงเปดกอก  (396) 
กุก กุกคือคนทําครัว  (670) 
โก ทรงพระแสงปนนพรัตนซ่ึงเปนปนอยางทีเ่รียกวา โก อยางเกาๆ (212) 
เจก เจกที่วาดรูปพระมหาสงกรานต  (359) 
เฉากวย เฉากวยหรือเยลลี   (596)  
ตุกตา เสียดายเครื่องตุกตุนตุกตา  (378) 
ตุกตุน เสียดายเครื่องตุกตุนตุกตา  (378) 
โตะ เครื่องนมัสการใชโตะถมพานทอง  (641) 
แปะกกั พราแปะกัก  (97) 
โปป คลายกับโปปเมื่อไมอานเวทเปดประตูถวายก็เสดจ็ไมไดอยูเอง  (91) 
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    จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

เกง ทรงสรางศาลาหลังคาเกงขึ้นที่หนาพระทีน่ั่งราชกิจวินิจฉัย  (140) 
โก 
  

วิธีเขียนแบบนี้เปนเอาอยางฝรั่งโดยความเขาใจโกนิดๆของคน 
ช้ันใหมๆ  (350) 

ไก ไกแลวไกเลากวาจะลุกขึ้นได  (287) 
เดี๋ยว เดี๋ยวนี้เรียกวาเงินกลางป  (54) 
ตง (คน) หมอมเจาตง  (83) 
ตั๋ว ทําเปนตั๋วทรงพระราชอุทิศตอส่ิงซ่ึงควรแกสมณบริโภค  (52) 
ตุมตั๋ม ผลัดผาแลวโดดน้ําวายตุมตั๋มตามเสด็จมาทีเดียว  (147) 
เอย 
  

แลวตรัสเปรยๆไปวา  ทีฆาวุเอย  เจาอยาเหน็แกการสั้น  และอยาเห็น 
แกการยาว  เวรไมระงับดวยเวร  ยอมสงบระงับไปดวยไมมีเวร  (327) 

 
6. พจนานุกรม ร.ศ.120  (พ.ศ. 2444)   
    ตรี 

คํา ความหมาย 
กก จีนวาหมู, พวก,แหล็ม, แง  (32) 
จะ คะ  (48) 
จั๊บ จ. สิบ  (95) 
จุบแจง ท. หอยอยางหนึ่ง  (96) 
เจก จ. จีน (คนมีผมเปยทายทอย)  (93) 
แจด ท. จัด, เหลือเกิน  (94) 
ตุกตา ศาลงกี, บ. ตุกตา  (364) 
ตูก ข. เรือ  (143) 
เตง จ. ที่ช้ันสูง  (140) 
โตะ 
  

จ. ส่ิงที่รองรับ คือ ส่ิงที่รองจานชาม, แลมาไมที่ตั้งวางของ  
พระแขกมหมดั. ตั้งโตะ, เอาโตะไปตั้ง  (136) 

บะ ท. เปนคําติ เชน คําวา บะ ทําอะไรอยางนัน้  (183) 
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คํา ความหมาย 
บู จ. รบ, สูรบ  (186) 
ปาบ, แลปาบ ท. เสียงเปดมนัรอง  (233) 
โปะ ท. ช่ือคอกดักปลาทเลอยางหนึ่ง  (213) 
อวก ท. สํารอกลม (หรือที่เปนน้ํา)  (441) 
ออก ท. เสียงดังออก  (441) 
ออด ท. เสียงไมเสียดกัน  (443) 
อาเด, อะเดะ ช. นอง  (423) 
อูดอาด ท. เปนเสียงอยางหนึ่ง  (443) 
เออว,แลเออว ท. เปนคําขับไล  (440) 
เอะ ท. นาปลาดใจ, ผิดใจล คําสงไสย  (430) 
เอื๊อก ท. เสียงคนกลนืของที่เปนกอน  (441) 
โอก ท. เสียงไกอูขนั  (441) 
ฮะ ท. คือหามวาไมใชอยางนัน้  (445) 

 
จัตวา 

คํา ความหมาย 
จอ ท. ลิง, จ. นั่ง  (80) 
จอย ท. หนาเสรา  (91) 
จิ๋ว ท. เล็กที่สุด  (91) 
จี๋ ท. จัด, ยิ่ง, เกนิ, (ใชประกอบในการวิ่งวา วิ่งจี๋)  (78) 
จี๋ด ท. เล็กที่สุด  (94) 
เจอ ท. สอพลอ, เสือกสนเขาไป  (80) 
ดูดู ท. ฉะๆ (เปนคําพูดโดยไมชอบใจ)  (127) 
เดี๋ยว ท. เร็ว, ไว, เวลาที่นอยหมายวา ช่ัวขณะหนึ่ง (ประเดี๋ยว)  (132) 
ตั๋ว ท. ใบสําคัญอยางหนึ่ง  (137) 
ตื๋ ท. เร็ว,จัด (วิ่งตื๋, วิ่งเร็วจัด)  (135) 
ปะเดีย๋ว, ประเดี๋ยว ท. คือเปนคําบอกใหรอใหคอยอยูไมชานัก  (205) 
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คํา ความหมาย 
เป ท. คือขาคนคดไมตรง  (213) 
เฟอง ท. ฟุง, รูชัด, ชํานาญ  (272) 
อ๋ัน ท. อวน, พี  (436) 
อุบะ ท. เปนคําพูดดวยกําลังโกรธ  (428) 
อู จ. มาก, รวย, มั่งมี  (430) 
เอย ท. หนา, เปนคําเสราแลยินด ี (439) 
เอะ ท. คําสงไสยมาก  (430) 
โอ ท. เปลา, เหลว  (431) 

 
7. พระราชนพินธไกลบาน  (พ.ศ. 2450)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กก กกโนนกกนี้  (84) 
กงเตก ปายชื่อคนตาย  มีโตะสวด  แลที่ทํากงเตกพรอม  (30) 
กลอก นาฬิกากลอก  (237) 
กลาก มิสเตอรกลากลามากอน  (465) 
กอก หัวรางมีกอกน้าํรินอยูเสมอ  (313) 
กั๊ก เสื้อก๊ัก  (114) 
กาด ปาภีไดนํากาดมาให  (13) 
กาว หนาตานัน้สาลี่ แตออนเคี้ยวไมดังกาวๆ  (128) 
กิ๊กกาก หัวเราะกันก๊ิกกากสนุกสนาน  (39) 
กิ๋วกาว สวายี่ปุนมีผูหญิงออกมาก๋ิวกาวในเวลาแตงงาน  (350) 
กึ๊ 
  

แตวนันี้ดแูกมอีกมีใจวาเหน็จะถูกตองแลว เปนการก๊ึกันในพวกหมอ 
ผูใหญ  (270) 

กุก ชีฟกุก  (102) 
เก เปนเครื่องเก , เครื่องแก  (321) 
เกาต แลมีรมมือรมตีนที่เปนเกาต  (305) 
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คํา ตัวอยาง 
แกก พอเขาไปถึงคุกเขาอยางคาทอลิก คือยอแกกลงไปไมตองถึงพื้น 
แกบ หมวกแกบปลอยสายรัดคาง (312)  
แกส ไฟแกส  (165) 
โกด โอเวอรโกด  (54)  ,มอนิงโกต  (87) 
คุสตาฟ ใหปรินซคุสตาฟลูกเครานปรินซเปนผูเล้ียง  (30) 
จะเอ พอเลนจะเอกันกับทูตเปอเซยี  (29) 
จั๊วะ ขาวจ๊ัวะ (279) 
จีบโปย ตามผนังมีรูปพระจีบโปยเลาฮั่น  (30) 
จุ จุ รองชิชิ จุ จุ กรรมการสองคน (382) 
จุบแจง กลายเปนตองเปนแมยายจุบแจง  (288) 
จุยเซียน คลายดอกจุยเซียน  (247) 
จู ที่จริงมันก็จะจูเต็มทีปหนึ่งมีเวลาอยูบานเพยีง 4 วิก  (17)   
เจก ที่เจกมันกินเขากลางกถนน  (9) 
เจี๊ยบ หนาวเจ๊ียบทีเดียว  (84) 
เจี๊ยะจอ เจ๊ียะจอ เปนคําขาวากินสุนัข (283) 
แจก ถาเปนเมืองเราก็คางคาวบินแจกทีเดียว  (322) 
ดยุป ช่ือโฮเต็ลเรียกวา ดยุปวัสยุตเต็น  (82) 
ดอกกาด รถที่ใชเปนรถเล็กขนาดดอกกาด  (451) 
ดิเตกติฟ แลวมีรถโมเตอคารใหดิเตกติฟ  (317) 
ดุก 
  

เมื่อเย็นมานี้ดุก (พระเจานองยาเธอ กรมขนุสรรพสาตรศุภกิจ) ครึมครํา 
มากกวาเพื่อน  (2) 

โกแดก เราเขาใจวาเปนที่ขายกลองถายรูปที่เรียกวา โกแดก  (173) 
ตอรค (แฮตเตน) 
  

ตอรค แปลวา ตลาด , แฮตเตน แปลวา หมวก (เหมือนหมวกที่ผูหญิง 
ใสไปตลาด)  (42) 

ต็อรค ต็อรคแปลวาตลาด  (42) 
ตุกแก รูปอยางใหมทีตุ่กแกๆ เราก็ไมอยากซื้อ (333) 
ตุกตา ปนรูปขนาดตุกตาไวในตูกระจก  (30) 
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คํา ความหมาย 
ตูก ไมใชนกตูก ไมใชนกเคาแมว  (187) 
เตอก แขกเตอกก็ม ี (64) 
โตะ ราบเปนนาโตะบิลเลียด  (11) 
เนกตริน รสชาติมันออกมาเพียงนิดๆ หางแอบเปอล ใกลเนกตริน  (128) 
บร๊ีด 
  

ขอระงับไวไมกลาวทีหนึ่ง เพราะงวงเหลอืประมาณ บอกใหเขียน 
หนังสือบรี๊ดเสียหลายครั้งแลว  (209) 

บอก ออปราวันนี้โรงเกานั้นเอง วันนี้ยายมานั่งบอกหลวง  (206) 
บอกซ แตวนักอนดูกนัไมทั่ว เพราะนั่งบอกซขางสเตช  (206) 
บาบเอลเมนเดบ็ เรือเขาชองบาบเอลเมนเด็บ  (68) 
บาแรก 
  

มีตึกหลังใหญปลูกเปนแถวสี่เหล่ียมรอบ เชน บาแรก ที่บางกอก (คือ 
ศาลาวาการกระทรวง)  (203) 

บาเลดุ แวะบาเลดุ แลชลองเซอมานดฺ  (341) 
บูด เหมือนกับใสเกือกบูด  (174) , บูตเหลืองหน็บมีด  (208) 
เบรก ตองหยุดเบรกลอ  (91) 
แบก คั่นกันไปเจ็บรานขนม  มีสวิตชแบกถายรูป  (337) 
แบลก ถาจะแปลก็แบลกฟอเรสต  (269) 
ปรูฟ ชางถายรูปที่นี่เอารูปมาใหดปูรูฟวาเปนฝมอืดีจริง  (291) 
ปล๊ัก ติดปล๊ักตามฝาผนัง  (436) 
ปาก เดินตามในปากมีตนไมบริบูรณ  (204) 
แปรด สวางแปรดเตม็ที  (251) 
แปะ หองแปะเตง  (125) 
แปะเตง เห็นพอชอบเลยใหไดถามวา แปะเตง มีไหม  (41) 
โปป เปนเมืองที่พระโปปอยู  (277) 
โปสกาด ไดสงโปสกาดมามาก  (25) 
ฟรอกโกต แตงฟรอกโกตทหาร  (212) 
มาแซนดลวูด มาแซนดลวูดซ่ึงเห็นที่ชวา  (78) 
รอกกะรีการเดน สวนนี้รักษาดมีากแลทํารอกกะรีการเดนเติมขึ้นอีก  (27) 
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คํา ตัวอยาง 
ราลสโตกส บารรีเปนผูบังคับครูเซอ แลเมเยอเยเนราลสโตกส  มีตุลาการ 3 คน 
โรงเตี๊ยม มีโรงเตี๊ยมหลังคาจาก  (29) 
เลาเตง ขึ้นอัฒจันทเลกๆไปบนยกพืน้ที่เปนเลาเตง  (219) 
วอด วอดซันปาชาลงมาในเรือดวย  (459) 
เวี๊กวาก ทั้งเด็กทั้งผูใหญยั้งเยีย้อยูที่ประตูถํ้าอยูขางจะปอยรองเว๊ียวากอึง (398) 
สกอต ดุกคนนี้ชอบลายสกอตอยางยิ่ง  (211) 
สจวด ใหนาฬิกาทองชีฟออฟสจวด 1 เรือนหนึ่ง  (45) 
สตอก 
  

ปลาตุสซ่ึงอยูขางขวามือซ่ึงสูงขึ้นไปอีกเราไปตรงกลาง  เรียกวา 
เบอรเคนสตอก  (363) 

สเตตรูบ สวนหองพอนัน้เขาเรียกวา สเตตรูบ  (22) 
อารติโจก กินไดแตแครอต  อารติโจก  ปลายหนอไม  (326) 
อาย คงรอง "อาย ทําอะไรเชนนัน้"  (282) 
อ๊ึด ไมรับส่ังภาษาอะไรไดเลย อ๊ึดทีเดยีว  (84) 
เอะ เอะนี่มันจะขึ้นลิฟตกันอิกชั้นหนึ่งฤๅอยางไร  (304) 
แอบเปอ มีแตแอบเปอดวยเกลาดวยกระหมอม (456) 
โอก ตนโอก  (328) 
โอต ขาวโอต  (93) 
จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระจูกระจี ๋ ดูภูมิฐานกระจูกระจี๋  (269) 
กระเปา เอากระเปาเครื่องแปงสงใหเยนตรา  (98) 
กวยเตี๋ยว เหมือนกวยเตีย๋ว  (73) 
กองแกง 
  

ประเดี๋ยวเปานกหวดี  ประเดีย๋วฟู  ประเดีย๋วกองแกง  กองแกง 
ประเดี๋ยวเปดหวูด  (391) 

กา เดินกา  (164) 
กิมตึ๋ง 
  

แลมีกิมตึ๋งมาก  (กิมตึ๋ง) ใชเปนคําแผลงหมายความวาบรรดาเครื่อง 
ถวยของจีน  (40) 
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คํา ตัวอยาง 
กิ๋วกาว สวายี่ปุนมีผูหญิงออกมาก๋ิวกาวในเวลาแตงงาน  (350) 
เก แตเกมาก  (23) 
เกง เปดรถเมอเซเด 45 แรงมา ไมมีเกง  (12) 
โกรงเกรง ตนไมใบรวงโกรงเกรงไปทัง้นั้นดูไมใครจะงาม  (348) 
โกรน 
  

เถากุหลาบใหญที่เคยเลื้อยขึน้หลังคาขางลางโกรน แตขึน้ไปแตกกิ่ง 
ขางบน  (229) 

ไก แตพอออกไกๆ เสีย  (42) 
จะเอ พอเลนจะเอกันกับทูตเปอเซยี  (29) 
จั๋วะ ตั้งแตขาวจ๋ัวะไปจนเขยีวแลหมนๆ  (112) 
จามจิบ จามจิบ เปนคําแผลงหมายความวาหลงเลอะ  (27) 
จี๋ แตทูตเปอเซียซ่ึงไลตามเราจ๋ีๆอยูตั้งแตอิงคแลนดมาเจอเขาที่นี่อีก  (24) 
แจ แดดแจ  (139) 
ตั๋ว ซ้ือตั๋วจะเขาไปดูในคอนเวอเซชะนัลคอล  (284) 
ติ๋ว  ตาติ๋วกไ็มโตขนนัก แตอวนขึ้น  (11) 
เตง หองแปะเตง  (125) 
โต ดูจะคบพวกตามดตาหมอกพ็ลอยมาโตมาปลอบ  (137) 
บวย เอาดอกบวยมาเที่ยวเสียบตามขวดแลตามฝา  (350) 
เบว ถาหากเรื่องเปนเรื่องเหลวเบวอานไมกินใจ  (406) 
ปรอ แตพอเยีย่มออกไปริมน้ําถูกลมปดปรอทีเดียว  (20) 
ปร๋ือ คนขับรถโมเตอคารของเราก็หามเต็มทีออกไดปร๋ือ  (383) 
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวเดยีวรอนเต็มทีนอนไมหลับ , เดี๋ยวนี ้ (4) 
ปง ถายพระอาทิตยกําลังเที่ยงคนืปง  (48) 
ปุย ปุยในที่นี้ใชมลูมาเปนพื้น  (196) 
แปร ถาจะแปรก็พระอาทิตยเปนสีทับทิม สีมวงตนไม  (299) 
แปะเตง เห็นพอชอบเลยใหไดถามวา แปะเตง มีไหม  (41) 
อ๋ี แลตื่นอะไรตางๆอ๋ีอยูเสมอ  (6) 
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8. จีนโนสยามวารศัพท  (พ.ศ. 2460)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กงกวน ตัวเองกไ็ปพักที่กงกวน 
กั๊ก ตําบลสี่ก๊ัก พระยาศร ี
กาศ ใชดวยน้ํามนักาศ หรือ น้ํามนัเบนซินกไ็ด 
กุดริช ราคาใหมสําหรับยางรถยนตกุดริช 
เก มียายินตันเกปลอมขายมากขึ้น 
แกรกซอนต แตรชนดิแกรกซอนตเสียงดงัมาก 
แกศ เครื่องเชื่อมไฟแกศแลไฟฟาเสมอ 
เคก รับทําขนมปง, ขนมเคก, ทุกอยาง โดยฝมือดีที่หนึ่ง 
แคตตาลอก รายละเอียดแจงอยูในแคตตาลอกทั้งส้ิน 
จี๊ฮั่วตึ๊ง ยี่หอจ๊ีฮั่วตึง๊ นางสมบุญ 
เจสัวเนยีม ตําบล ตรอกเจสัวเนียม 
ซองอวน นายซองอวน  ผูจัดการ  
ซิกาเรต หางนี้มีทั้งชนดิซิกาเรตและมวนดวยใบตอง 
ดอก โรงรถยนตของอูบางกอกดอก 
ดะโตะยุติธรรม 
  

นายหะยหีวัน อารงคเปนดะโตะยุติธรรมประจําศาล 
มณฑลปตตานี 

ดั๊กกลาสแฟรแบงก 
  

ภาพยนตพิเศษของดั๊กกลาสแฟรแบงก  ช่ือเร่ือง  
ทหารสามเกลอ 

ดันลอบ ยางแดงตรามาหรือดันลอบอยางที่ 1 คันละ 120 บาท 
ตุก ออฟ ยอรช พระราชพิธีแตงของตุก ออฟ ยอรช 
ตุกกะตา ขนมปง-บุหร่ี-ตุกกะตา-เมรี่-วีดมิ่ล 
เตงโปฉวน กรรมการที่ปฤกษา  เตงโปฉวน 
เตียวซิวโป นายเตียวซิวโปไมมีสวนเกีย่วของดวยเลย 
ทงเตกหลี ยี่หอทงเตกหลเีปนผูรับผิดชอบเอง 
ปาเตะ ภาพยนตเร่ืองนี้เปนของบรษิัทปาเตะ 
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คํา ตัวอยาง 
โตะ วิธีรับประทานมื้อละ 1 ชอนโตะ 
ตั้งโตะกัง ยี่หอตัง้โตะกังเปนหางที่ขายทองรูปพรรณอยางด ี
โตะชวน โตะชวน  ผูจดัการ 
เนบจุน "เค" แล "เนบจุน" จะขายโดยราคาถูกที่สุด 
บอก แถมพกตัว๋ดูหนังใหทาน 8 ใบ ดูบอกได 
บอบ บิลกับบอบ 1 มวน 
บอศลิโน 
  

หมวกสกัหลาดบอศลิโนในรูปทรงแลสีตางๆราคาใบละ 
10, 9, 8, 7, 6, 5  บาท 

แบะเตก นายแบะเตกสงหยูบิดาขาพเจาเจ็บกระเสาะกระแสะ 
ปรุฟ บางคราวนายแมน จิตรไพบลูยชวยตรวจปรุฟบาง 
ปลาคอดลิฟเวอร 
  

ปลาคอดลิฟเวอรกับสนิมเหล็กมีคุณ  ชวนให 
รับประทานอาหารได 

โปะ ใชแลวโปะไมเกิดอันตรายตองเปลี่ยนบอยๆ 
พังเตก คนใชที่บานพงัเตกก็เดินมากนั 
โพยกวน จัดขึ้นสําหรับทําโพยกวนและซื้อขายสินคาตางๆ 
ฟอกซ ฟอกซ-ฟอมชมิกซ  
ฟอวาศ สวนตัวรถฟอวาศคันไขวสามคานกับธรรมดาสีดําสีเขียว 
ไมกอก มวนดวยกระดาดแลใบตอง กนเงิน,ทอง และไมกอก 
ไมโอก 
  

พวงมาลัยถือทายเรือยนตรทําโดยฝมืออเมริการูปราง 
สวยงามใชดวยไมโอก 

แยก เสือแยก ตอน 7-8 
แรกเกต ไมแรกเกตอยางดีตกเขาใหม 
ลกเทียน ขาพเจาแซเตยีวช่ือลกเทียนเปนชาวเมืองหลวง 
ลอกเกต สรอยคลองคอ, ลอกเกต, จี้ 
วิทเตอรกราฟ ตลกวิทเตอรกราฟ 1 มวน 
สคาส ฟรีเดินหนาถอยหลัง 1 สคาส ไมตองใชมือหมุน 
สตอก มีอยูในสตอกโดยบรบิูรณ 
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คํา ตัวอยาง 
สตอปวัตซ นาฬิกาและนาฬิกาขอมือชนดิ "สตอปวัตซ" 
หมวกกอกแฮด หมวกกอกแฮดแทราคาใบละ 10 บาท 
เหม็งไตโจ เปนเรื่องในรัชสมัยพระเจาเหม็งไตโจครองราชสมบัติ 
อิมปรูฟ สรรพเครื่องถายรูปที่ "อิมปรูฟ" อยางด ี
แอบ อํานาจแอบสลุด 
แอฟรี่กอต แอฟรี่กอตบร่ันด ี

 
จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระปอง โยก 3 ที ก็ไดน้ํา 1 กระปอง 
กระเปา 
  

ทานซื้อนาฬิกาขอมือเรือนทอง 1 เรือนจะแถมพกกระเปา 
เงินสําหรับใสสตางค 1 ใบ 

เกง รถโอเวอรแลนดชนิดมีเกงอยางนั่งได 2 คน และ 4 คน 
เจงซิวตอง รานขายเครื่องยาจีนยี่หอ เจงซิวตอง 
ซาโบวเกียม ช่ือพงศาวดารครั้งสมัยแผนดินฮั่น 
ซินบูไต โรงงิ้วซินบูไตที่ถนนราชวงษใตเกิดอัคคีภยั 
ไซโอ ตามเรือหลวงขามฟากไปจอดพักที่ขางทะเลสาปไซโอ 
ตุน หมอตุนเนื้อและตุนไกเปนซุปสําหรับคนปวยรับประทาน 
เตียนจิ๋น สุราเหาเหลียงอยางแทที่ส่ังมาจากเตียนจิ๋น 
ตั๋ว 
  

ถาที่ทานทั้งหลายไดมาซื้อส่ิงที่หางสยามตรีเพ็ชรจะไดรับ 
รางวัลตั๋วลอตเตอรี่อังกฤษ 

นิ้มฮงจั๋วหัวเมต็ 
  

นิ้มฮงจ๋ัวหัวเม็ตจําหนายยา 3 พันธชนิด คือ พันธอันโคย, 
บูอ๋ี, ลํ่ากอง 

นี่แกอิว๋ ตางคนตางลงมาจากหลังมาคุกเขาคํานับนีแ่กอิ๋ว 
บั้นกิมอ๋ิว 
  

น้ํามันตราเสือของโอสถศาลา เอ็งอันตองไดขนานนามวา 
บั้นกิมอ๋ิว 

บูอ๋ี 
  

นิ้มฮงจั๋วหัวเมต็จําหนายยา 3 พันธชนิด คือ พันธอันโคย, 
บูอ๋ี, ลํ่ากอง 
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คํา ตัวอยาง 
โบวไตเฮีย๊บ ช่ือพงศาวดารครั้งสมัยแผนดินเชง 
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวคนทีห่องโนนจะไดยินเขา 
ลํ่ากอง 
  

นิ้มฮงจั๋วหัวเมต็จําหนายยา 3 พันธชนิด คือ พันธอันโคย, 
บูอ๋ี, ลํ่ากอง 

เอ็งอันตอง 
  

น้ํามันตราเสือของโอสถศาลา เอ็งอันตองไดขนานนามวา 
บั้นกิมอ๋ิว 

เองฮกตอง ยาดองเอหมงึ เองฮกตอง 
เอียนออง ขาหลวงกรุงปกกิ่งถือรับสั่งของเอียนอองมาที่กรุงกิมเหล็ง 
เอี้ยวเตาเอี๋ยน พวกคนใชชวยกันพยุงเอ้ียวเตาเอี๋ยนขามไปในเรือหลวง 

 
9. ดุสิตสมติ  (พ.ศ. 2461) 
    เลม 1  (7  ธันวาคม  2461 - 22  กุมภาพนัธ  2461)  ฉบับท่ี  1-11  มี  248  หนา 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กราฟ คน  กราฟ  ฟอน  แบรนสตอรฟ  (87) 
กรี๊ก ประชาชนเปนเชื้อชาติกร๊ีก  (229) 
กรุกกรู เจานกเขาขันกรุกกรู กรุกกรู!  (216) 
กาว นายกาว  (104) 
กุย อายกุยตีหวัคนแยงชิงหมวกสาน  (184) 
กูด อีกโปนี่หรือกม็ีเวรีกูด  (38) 
เก ไมไดสงตัวอายหลวงเกใหตาํรวจเสียแตแรก  (205) 
คอนตันติโนส มีชายหนุมคนหนึ่ง  ช่ือคอนตันตโินส  (229) 
จะ นี่ยังไงละจะหลอน  (201) 
จิ๊กๆ เสียงลิงรอง  (24) 
จิ๊ด หนูจอยกับหนจ๊ิูดเลนอยูดวยกัน  (24) 
เจก มอญขาว  ลาวใหญ  ไทยเล็ก  เจกดํา 4 ชนดินี้คบมิไดเปนคนโกง (29) 
เจี๊ยก เสียงลิงรอง  (24) 
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คํา ตัวอยาง 
แชรปแนล ยากที่จะหลีกเล่ียงกระสุนแชรปแนลที่ยิงโตตอบกัน (9) 
โซต นี่ไมใชขาพเจาโซต  (149) 
ตี๊ก ละครภาษาฝรั่งเศสชื่อ “เลสวิวาซิเตส ดึ คะปเตน ตีก๊  (211) 
โตะ  โตะบิลเลียดของโฮเต็ลนี้ดีกวาเมืองฉันมาก  (15) 
นอต แตนอตฮาฟเพราะอายเคลานฟอลลเดานขัน  (38) 
บอก สุนัขของพรานปาคนที่ ๑ ไปหยุดและเหาบอกๆอยูที่ถังมูลฝอย  (118) 
ปอเปยะ รานปอเปยะมปีายติดตวัเบอเรอ  (142) 
แปดๆปูดๆ เสียงอูๆ อ้ีๆ ออดๆ แอดๆ แปดๆ ปูดๆ, ใครจะนั่งทนสมาธิอยูได  (216) 
มากเกอ 
  

ถามากเกอ (ในหองบิลเลียด)  แกไมจําเปนตองทําอยางทีแ่กทํามาแลว  
แกแทบจะลาออกหรือมิฉะนัน้ก็ตองยนืนก  (41) 

ไมกอก ทาหนาดวยไมกอกเผาไฟ  (223) 
ยาแชติ ๊ ในอับนั้นมีฝนปนกับยาแชติอ๊ยูเต็ม  (223) 
ลาฟ ยามไปดูเซอรคัสไอมัสตลาฟ  (38) 
วอก อีกทั้งซิด, แสตนด, วอก, ไรตก็เปน  (38) 
สปก มันนั้นแคนนอ็ตสปกอีกไมแคน  (38) 
อะ เลียนเสียงมนษุย  (24) 
อันเดอรสตูด ราวกับอันเดอรสตูดทุกสิ่งสรรพ  (38) 
อ๊ิดครอก เสียงลิงรอง  (24) 
อ๊ึด หลวงจํานงนิตยภัต  (อ๊ึด  อุคคานนท)  (59) 
อ๊ึม พรอมใจกนักบัรองอํามาตยตรี (อ๊ึม  อุคคานนท)  ผูบุตร  (60) 
เอกไซต เราไดแทงบนิเลียด เราไดสนกุ, เอกไซต  (42) 
เอป ชาวออสเตรเลียช่ือ “เอป”  (50) 
เอะ เอะ! มัวดแูมสาวๆ  (63) 
แอ เลียนเสียงมนษุย  (24) 
โอ เลียนเสียงมนษุย  (24) 
โอเวอรโคต เสียดายเสื้อโอเวอรโคตสะโอดยาว  (143) 
ฮาฟ แตนอตฮาฟ  (38) 
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    จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

กระเปา ตบกระเปาโอโหเบาแสนใจหาย  (143) 
โกเก พระยาประสิทธิ์ศุภการเคยเปนตัวผูชายหนุมที่โกเกสมัยใหม (213) 
จอ มีชายหนุมชื่อนายจอลงจากรถเขาไปหาแมบาน  (50) 
เดี๋ยวนี ้ อิฐและปูนผสมกันเขากอเปนขอบเขต  ซ่ึงแตเดิมเราเรยีกกันวา  กําแพง  

เดี๋ยวนี้เขาเปลีย่นเรียกวาร้ัวกนัแลว  (30) 
ตั๋ว ตั๋วอยูเต็มกระเปาหนักชกัจะเคือง  (143) 
บอย บอยซ่ึงเปลี่ยนสีหนาใหมก็คดิราคาและอธิบายเหตุอยางคนกอน  (117) 

คํา ตัวอยาง 
ออ ออรูแลว , ตกลงจะแตงงานกันถูกไหม  (13) 
เอย นี่แน ‘ลิง’ เอย  อยาปลอยใหโทสะเขาครอบงําจนหนามดืจะดีกวา (31) 

 
     เลม 2  (มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม  2461 - 2462)  ฉบับท่ี  12-25   
     ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กก ในสมัยนัน้พวกเมษบาล (คนเล้ียงแกะ) พเนจรอยูเปนกกๆ  (13) 
กราฟรูดอลฟ เจานายเยอรมนัจึ่งแตงหัวหนาในหมูตนใหไปหากราฟรูดอลฟ  (145) 
กรี๊ก จินตกวีกร๊ีก  ช่ือโฮเมอร  (13) 
กาด น้ํามันกาด  (150) 
จอก เขาไดยนิเสียง "จอก-ๆ" ก็หามลอทันที  (62) 
จะ ดูอะไรกนัจะ?  (42) 
จั๊บๆ เคี้ยวจ๊ับๆ  (184) 
เจก ทําไมตองพูดเจกดวย  (111) 
ชวารซ ช่ือแบรโทลดุส  ชวารซ  (146) 
โซด โซด  คือวางทาเปนฝร่ังแกนๆเทานั้น  (5) 
เตนต ทหารเขามีเตนตไปกี่ชนิด  (39) 
ปราด รถก็ปราดมาทัง้  2  ขาง  (43) 
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คํา ตัวอยาง 
เปยบ เราไดออกทุกวันเสารตรงเปยบมา  24  ฉบับแลว  (223) 
ปอลิเฟมส ยักษตาเดยีวช่ือปอลิเฟมส  (14) 
แยซ หาแตรวงชนิดแยซมาเลนในเวลาพัก  (121) 
ล๊ีก ออฟ เนชัน่ส ชาติสมาคมหรือเรียกตามภาษาอังกฤษวา  “ล๊ีก ออฟ เนชั่นส”  (211) 
สไนป มีนกสไนปเปนตน  ที่นับวาจําเปน  (8) 
ออด นายออด : “นี่แกพูดถึงเรื่องอะไร”  (150)   
อะ อะ! จะลําบากกวาอยางไร  (39) 
อ๊ัว อ๊ัววิ่งไมไหว  (202) 
อ๊ิด นายอ๊ิด : “ไมจริงละ”  (150) 
อ๊ิสตเอเชียติก เรือกลไฟของบริษัทอ๊ิสตเอเชียติก ช่ือ “มิเทา”  (155) 
อ๊ึด นายอ๊ึด เคยคุยไววาไดหมั้นกบัหญิงสวยคนหนึ่งไว  (116) 
อุบะ  อุบะ! ก็อายยาเพนคินเลอมันก็ผสมดวยแอลกอฮอล  (197) 
เอกซ บัดนี้จึงหนีไปยังเมืองเอกซ  (45) 
เอะ เอะ! ทําไมตองหาที่เขาทําศพดวยละ?  (4) 
โอย โอย! ทําไมจะไมบน  (210) 

 
จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา ชายผูหนึ่งลวงกระเปาชายอีกคนหนึ่ง  (25) 
เก เราจึ่งตองหัดพูดใหเหมือนเขาบางจึ่งจะเก  (22) 
จั๋น จ๋ันมาอยูเมืองไต,  เปนเปอนกับไต  (68) 
เดี๋ยวนี ้ ตามที่ใชเปนธรรมเนียมกันอยูเดี๋ยวนี้เปนทางดีที่สุดแลวฤๅ  (6) 
ตั๋ว คนขายตั๋วไดฉกีตั๋วใหแลวขอสตางค  (201) 
บอย คนใชแตงตวัอยางบอยโฮเตล  (29) 
ปร๋ือ เศรษฐีบุตรขี่รถยนต ๓๐๐ แรงมาของเขาไปตามถนนอยางอยาง 

เร็วปร๋ือ  (62) 
ออ ออเร่ืองนั้นนะฤๅ  (111) 
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คํา ตัวอยาง 
เอย นี่แนเจาเอย! ทําไมมานอนบนถึงความอยตุิธรรมของคนเชนนี้ (226) 

 
    เลม 3  (มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม  2461 - 2462)  ฉบับท่ี  26-37 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กั๊ก ส่ีก๊ักเสาชิงชา  (112) 
กูด บากูดแทๆ  (162) 
เกา นายเกานะเขาเปนจีนไมใ ชฤๅ  (118) 
จะ คนที่ดื่มเหลาไปมากๆจนกระทั่งเมานะเปนอยางไรกนัจะ  (151) 
จิ๊ด นายเบิ้มพดูกับนายจ๊ิด  (37) 
จี๊ด สัตวจ๊ีดๆ  (43) 
เจก  ถามวาเจกจะตองทําอยางไร  (37) 
เจง แตฮินเด็นบอรคมีหนวดเบอเรอเปนเขาควายก็เจง  (94) 
ซิกาแรต สูบซิกาแรต  (149) 
เซงจี๊ ฟองฝน  (ที่จีนเรียกวาเซงจี๊)  (58) 
โซด นายโซด  (162) 
ตุกแก  นายพรไตเปนตุกแกลงมาจนถึงพื้น  (206) 
โตะ Der Tisch (โตะ) เปนปุลึงค  (67) 
ตุ สัตวตุ (หมู)  (43) 
ปอตสาอิ๊ด ลงเรือที่ปอตสาอิ๊ด  (163) 
ลูกปบ แลวหวนไปนกึถึงที่แกเปรยีบตัวแกเปนลูกปบ  (188) 
ออก 
  

ขา (ออก) ลืม (ฮึด) ใส-(ออก) หนากาก (ฮึดฮัด) กนัไอพิษ 
(ออกๆ)เลยสลบ  (175) 

ออด นายออด : แลวแกชอบอะไรแนเลา  (64) 
อะ อะ! เหลือเกินไปนักละกระมัง  (128) 
อ๊ัว อ๊ัวฝงชอบกงเทๆทีเลียว  (199) 
อา อาอะไรได  (201) 
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คํา ตัวอยาง 
อ๊ิด นายอ๊ิด : แกกช็อบบนนะซี  (64) 
อุบะ อุบะ! ตากูอยูทีต่ีนเมื่อไหรละ  (192) 
อูด สัตวอูดๆ (หม)ู 
เอะ เอะ! จะตอเรื่องไปเมืองนอกอีกฤๅ  (1) 
โฮกปบ สัตวโฮกปบ (44) 

 
จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กง จีนที่เปนกงก็ไวเครา  (95) 
กระปอง ในขณะที่เขากาํลังเทน้ํามันออกจากกระปอง  เผอิญสุภาพบุรุษเหลือบ

มาเห็น  (64) 
กระเปา ผูดีใจบุญควกัธนบัตรใบละบาท ๑๐ ใบออกจากกระเปา  (150) 
จา พอจาทําไมถึงจะรูไดนะจะ  (151) 
เช็งตอ ในการตีเชง็ตอจีนไดชวยอยางใดบางหรือเปลา  (109) 
เดี๋ยวนี ้ เฮย! ทิ้งบุหร่ีเสียเดี๋ยวนี้  (65) 
ตะหลาตา 
  

วิลเฮลม, ฟอน โฮเฮนซอลเลอรน  เมื่อแรกเริ่มมหาสงคราม   
ยุโรปกําลังตะหลาตาตั้งทามุงเปนเจาโลก  (94) 

เปง นายทหารก็จองดูหนาอกพลทหารใหมผูนัน้ตาเปง  (199) 
ออ ออ, ภาพชุดที่เรียกวา "ตํานานชาติฮั่น"  (157) 
เอง สัตวเอง  (44) 

 
    เลม 4  (กันยายน - ตุลาคม  2462)  ฉบบัท่ี  38 – ฉบับพิเศษ 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ด พอกินแลวรองกร๊ีดใหแกวหล่ัูน  (143) 
กูด กูดไนต  (48) 
เกา จีนเกาผูทําการอยูในบริษัทสะอาดไดรับปากกับเรา  (1) 
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คํา ตัวอยาง 
จะ หลอนไมพอใจฉันเพราะเหตุไรจะ  (33) 
เจก พี่จะลงโทษตาเจกบานี่ใหสะใจสักที  (122) 
เจสัว หองรับแขกในบานเจสัวตั้งแช  (107) 
เจาโลก ควรจะเรยีกไกเซอรวา  เจาโลก  แทนเจาโลก  (43) 
เจี๊ยบ ละครรองโกเจ๊ียบ  (63) 
ชาจ ถูกทหารมาชาจและถูกฟนคอขาดตาย  (105) 
โซด นายโซด  (9) 
ตุบปอง ถังโตลอยน้ําตุบปองๆอยูขางเรือ  (103) 
เตอรก 
  

ตุรกีฉิบหายไปประเทศหนึง่แลว  ไมใชเพราะอายพวก"เตอรกหนุม"  
ฤๅ  (71) 

โตะ ไมมีผูใดแปลกปลอมมารวมโตะอีกเลย  (104)  
เบื๊อก นายเบื๊อกหรือก็เสียบิลเลียดจนเสื้อปลิว  (99) 
ปบ พลทหารปบถูกนายทหารเวรฟอง  (84) 
แปะ ปากรายนกัตาแปะนี่  (125) 
เฟสต เปนเฟสตจริงๆไมแกลงยอเลย  (32) 
ออด นายออด : มีวธีิยังไง?  (85) 
อะ อะ! ฉันพึ่งออกมาไดอยูเดยีว  (34) 
อ๊ัว อ๊ัวอยากถามอากางเจ็บของหลอนวาเปนยังไง  (123) 
อ๊ึ อ๊ึ,ยังไงได  (98) 
อ๊ิด นายอ๊ิด : นั่นเพราะแกไมรูจกัวิธี  ถึงไดสูบไมอรอย  (85) 
อุบะ อุบะ! จะใหกนัโกหกตกนรกเพราะเปดน้ําตัวเดยีวเทียวฤๅ  (102) 
อุย อุย! อยาวาแตเพียงสมเด็จเจาพระยาเลย  (29) 
เอะ เอะ! ชอบกลมนัอยางไรกนั  (9) 
ไอยา ไอยา! ผูหญิงอะไรยังงี ้ (125) 
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  จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

เก เจาหลอนสวยและเกทั้งคู  (9) 
จอง จอง,  เอ็งไมเห็นรถขาฤๅ  (84) 
จา นะหลอนจา  (31) 
จี๋ เรงรถใหเร็วจ๋ีขึ้นอีก  (16) 
เดี๋ยว เดี๋ยวนี่ขาตองการใหไฟไหมเสียเหลือเกนิ  (15) 
ตั๋ว ตาแกนัน้ก็รองถามคนตรวจตัว๋  (13) 
บอย ก็อายบอยเจกนั่นอีกนะแหละ  (93) 
เปง เผอิญถูกศูนยกลางเปงพอด ี (23) 
กระเปา สงกระเปามาใหผมเถอะ  (13) 
ออ ออ! ฉะนั้นดอกหรือ  (42) 
เอย พอเจาประคณุเอย!  (5) 

 
    เลม 5  (พฤศจิกายน - ธันวาคม  2462)  ฉบับท่ี  46-54 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ด คุณนายกับแมนมรองกร๊ีด  (34) 
กราด กรี๊ดกราด  (22) 
กุกชอป ผมเกิดมีปากเสียงขึ้นกับเจกเกาเจาของกุกชอป  (25)  
เกา จีนเกาเขามาสูศาล  (40) 
เจาประคุณ (ยกมือไหว) เจาประคุณ!  (80) 
เจก แกไมใชหรือที่ตองหาวาทํารายรางกายเจกเกา  (24)  
ดี๊ด ี หนูดีด๊ ี กินยาเสียกอนแลวจึงคอยกินขนม  (33) 
เดล่ีโบสต หนังสือ “กรุงเทพ เดล่ีโบสต” ไดเลนงานผมเรื่อย  (13) 
ตุย ผมก็ตุยเอามนัเขาทีหนึ่งเทานั้น  (25) 
โตะ นายอินตบโตะปง  (4) 
บุน อาชื่อบุน  (45) 
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คํา ตัวอยาง 
ปกะต ู ผมยืนอยูทีป่กะตูนั่นเองขอรบั  (27) 
ปบ ออ! แกใชไหมที่เขาเรียกกันวาเสือปป  (28) 
แปะ อยาตอลอตอเถียงนาอายแปะ  (78) 
แฟรกเชอร ขาที่หัก... ชนิดที่เรียกวา  “คอมเปานด  แฟรกเชอร”  (21)   
สกอต สกอตแลนดยารดใชไหม  (134) 
เสื้อกั๊ก แลวเอาใสลงในกระเปาเสื้อก๊ัก  (94)   
อวก อวกๆเลยอาเจียน  (35) 
ออสคาร ความภกัดีแหงแฟรงก  ออสคาร  มิลเลอร เปนสิ่งซ่ึงประเสริฐกวาความ 
 ภักดแีหงคนอื่นๆ  (90) 
อะ อะ! จะมิไมสมกับความคาดหมายของทานเศรษฐีฤๅ  (5) 
อ๊ัว ทามไลจะไลอ๊ัวออกจากศาง  (41)  
เอะ เอะ! ขลุกขลักอะไรกันขอรบั  (12)  
เอื๊อก เขากลืนน้ําลายเอ๊ือก  (128) 
ไอยา ไอยา! อ๊ัวทําอะไลเปนผิกทั้งนั้น  (58) 

     
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระปอง ตรงกันขาม! บางทีจะลงกระปอง  (13)  
กระเปา แลวเอาใสลงในกระเปาเสื้อกั๊ก  (94)  
แตจิว๋ ชาติอะไร - "แตจ๋ิว"  (44) 
บอย บอย! บอย! กาแฟ  (46) 
ปรอ แตพอลุกขึ้นไดก็วิ่งปรอไปทีเดียว  (36) 
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวกอนก็ทัน  (12)  
เปง เตือนก็โกรธาทําตาเปง  (140) 
ออ ออ! เชนนั้นไมเปนไร  (3) 
เอย โออกเอยดารลิงกริ่งใจได  (114) 
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    เลม 6  (มกราคม - กุมภาพันธ - มีนาคม  2462)  ฉบบัพิเศษและฉบับท่ี  55-56 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กูด กูดมอรนิ่ง! ทานปรารถนาจะเจรจากับผมฤๅ  (74) 
เก หมอเกๆ  (129) 
แกรบไฟล ทางขางทายตอลงมามีเรือเสลยไฟล ๑, แกรบไฟล ๑, คลอไฟล ๑, และ

สแค็ตเตอรไฟล ๑  (133) 
เชิ๊ด กางเกงสั้น, เชิด๊, กับขอเรือกรรเชียง  (74) 
ซอบวิธ คร้ันแลวไดยายสนามไปฝกหัดบินเครื่องซอบวิธ  (96) 
ตุกะตา ที่จริงยายพี่เล้ียงคนนั้นแกตั้งใจจะพูดวา “ตุกะตุนตุกะตา”  (164) 
ตุกะตุน แรกเริ่มเดิมททีี่ตุกะตุนจะมาติดใจนายชะแลมนั้น  (163) 
เตน นายทหารพกัในรมเตนผาใบหลังละ ๓ คนบาง ๔ คนบาง  (78)  
เตอรก ตาเตอรกดูออกจะทําหนางงอยู  (75) 
โตะ ถือผาปูโตะเชิดชูอยูแทนธง  (74)  
ไฟลแตรป จึงตกลงเปนเรยีกชื่อวาไฟลแตรป  (68) 
แมก การหามปนแมกซิมขามสะพานอันแคบในเวลาที่มืดตื๋อ  (149) 
แมด แมนแมดมิคนืดี ก็จะเชิญคลองสาน  (113) 
เลกปูลีนา ฟงเสียงคลับคลายคลับคลาเหมือนวาเลกปลีูนา  (121) 
สกอดแลนด จะเปนเพราะเขามาจากมณฑลพื้นดินราบแหงสกอดแลนด  (103) 
สคอซไฟล ทางขางหัวขึ้นไปมีเรือสคอซไฟล กับสวอตไฟล  (133) 
สไนป พูดไดเปนประโยคยาวๆ, เชนวา “เปล็นตี้ สไนป แอต กรูมัตอะลี อะ 

หมัด โช ยู ออไร, เซอ”  (36) 
สามกก ถาจะคําณวนเวลาที่เปลืองไปยามอานตลอด ๔ เลมสามกกก็จะหานอย

ไม  (9)  
สแมกไฟล ผูบังคับการเรือสแมกไฟล  (100) 
ออสเตรีย ออสเตรียฮังการี  (132) 
เอะ “การมหรศพรัชกาลปตยุบันนี้”, ซ่ึงลงในฉบับพิเศษมกราคม, ๒๔๖๑, 

กับไดสําแดงการแตงขันๆ เชน “เอะ” และเบ็ดเตล็ดอีกดวย  (2)  
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    จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

กระปอง สินคาที่กลาวเชนนี้จะยกมาเปนตัวอยางคือสัปรสกระปอง  (41) 
กระเปา เปดจุกขวดออกมาจากกระเปา  (39) 
กา เราก็พากันไปอยางกาทีเดยีว  (74) 
จา แมแตประโยคกรรมจะแคนใชเลนบาง, ก็ยงัฟงขัดๆหู, มกัดูหร่ังจา (6)   
เดี๋ยว จริงอยูนักแตงหนังสือดีๆจริงๆเดี๋ยวนี้ยังมนีับตัวถวน  (8) 
ตื๋อ การหามปนแมกซิมขามสะพานอันแคบในเวลาที่มืดตื๋อ  (149) 
ตุกตุย ตุกะตุนตุกตุยอะไรใครจะไปรูจัก  (165)  
บอย บอย, เอาน้ําซาระบัตมาหนึ่งถวยใหญ  (25) 
เปง ตาจองเปงอยู  (6) 
ออ ออ, อยางเปนสุขสบายทีเดียว  (52)  
เอย ฉะนั้นเจียวทานเอย  (75) 

 
    เลม 7  (เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน  2463)  ฉบับท่ี  67-79 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กิงสครอสส ผมกับเขาไดคยุกันมามากแลวตั้งแตออกจากกิงสครอสสมา  (24) 
กรี๊ด หลอนรองกร๊ีด  (198) 
กูด กูดโอลด  ไซแอม  (33) 
จริงจริ๊ง ศาลดีจริงจริ๊ง, เจาประคุณ!  (86)  
จะ เออ, นี่ทําไมหลอนจึ่งเลิกกับคูหมั้นของหลอนเสียละจะ  (49)  
เจก เจกบอยเอานิ้วจิ้มลงไปในจานสูปทุกๆจาน  (48)  
ดุ มิสเตอร “ดุ” นี้เลนเกงเกินผมไปนัก  (201) 
เตนต เจานาที่ไดกางเตนตไวคอยรับ  (174) 
โตะ จัดโตะเขาซิวะ  (48)  
บรุกเซลส รถไฟออกจากรุงปารีสเวลา ๖ น., ถึงกรุงบรุกเซลลเวลา ๑๘.๓๐ น. 

(175) 
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คํา ตัวอยาง 
ปด ผมดําปดและจมูกโดงมาก  (3)  
ฟอกส นั่นคือนายพลฟอกส  ตัวริง  (19) 
แมคไก ผมรูจักพวกสกุลแมคไก  (24) 
แมตทิวส แมตทิวสพูดวา “ตามที่ผมไดบอกแลว, ผมมุงจะไปสคาปา”  (40) 
ลอตตะรี่ แมครัวคนหนึง่อุสาหเก็บเงนิเอาไวซ้ือตัว๋ลอตตะรี่  (50) 
สกอตแลนด ฉันไดเคยมาเที่ยวยิงนกตกปลาที่ในสกอตแลนดทกุปตัง้แตเดก็ๆ (1)  
เสิ๊ฟ แตในที่สุดมนัก็ไดทําการเสิ๊ฟตอไป  (48) 
ออด นายออด : ก็เร่ือยๆอยางนั้นแหละ  (17) 
ออสเตรเลีย นายทหารออสเตรเลียคน ๑ ใน ๒ คนที่นั่งอยูทางปลายรถอักขาง ๑ ได

เอาบุหร่ีออกจากปากและเริม่สนทนาบาง  (2)  
อะ อะ! ก็ขาดละเปรอะเทียวนี่นะ  (56) 
อ๊ิด นายอิ๊ด : เออ, มันชางเร็วจริงๆนะ  (17)  
อ๊ีก ลออะไรอ๊ีก  (หลวงวิชิตพูดเสียงออกจะแกวงๆอยูหนอย)  (24) 
อุย อุย! ดูเอาสิ  (186) 
เอะ เอะ! นี่คุณเห็นเปนของนาสงสัยดวยฤๅ  (19)  
แอด อายแอด (คนใชของหลวงภิรมยฤดี)  (184) 
โอย โอย! นี่เขาตายเสียแลวฤๅ  (198)  

 
จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา ลากเอากระเปาแตงตวัใบยอมๆออกมาจากใตที่นั่ง  (7)  
เก ดูชางไมรูจักทาํเสื้อเกๆดีๆใหเราใสเหมือนเขาเลย  (51) 
จา พี่พรจา, ฉันรักพี่เหลือเกิน  (50)  
จี๋ รอนจ๋ี  (11) 
ดูดุ ควังดูดุ, เสียงละกะฟายรอง  (187) 
เดี๋ยว เดี๋ยวนี้มันชางผิดกับการเดนิทางโดยรถไฟสายสกอตนี้เมือ่กอน

สงครามเสียจริงๆละ  (1)  
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คํา ตัวอยาง 
ตั๋ว แมครัวคนหนึง่อุสาหเก็บเงนิเอาไวซ้ือตั๋วลอตตะรี่  (50) 
ตื๋อ ขางในสิมืดตึดตื๋อ  (49) 
บอย เจาบอยเอาจานสูปไปตั้งไวคอยทาทุกๆคน  (48)  
ปา คุณปา  (67) 
เปง มองดูอยางเปง  (112) 
ออ ออ, ผมเขาใจไปเองวาคุณตั้งใจเชนนั้น  (20)  
เอย เปนอยางไรบาง, เพื่อนเอย  (17) 

 
    เลม 8  (กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม  2463)  ฉบับท่ี  80-92 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กริ๊ก เสียงกร๊ิกนอยๆไดมากระทบหูเขา  (3) 
แกรนดดยูก ขาพเจาไดพูดติดตอกับผูอาวุโสในสามคนที่เปนผูระวังแกรนดดยูก 

(200) 
จะ จะ! มิสกาพูด  (58) 
จุง จุง! จอด   (114) 
เจก หนึ่งเจกหนึ่งฝร่ังถม  (27) 
แซกซ  โรหเมอร แปลจากเรื่องภาษาอังกฤษของแซกซ  โรหเมอร  (1)   
โตะ เขาจึ่งเดินเปลาๆผานไปยังโตะเครื่องแปง  (3)  
แทกซี ่ เปนรถแทกซ่ี (รถยนตรใหเชา)  (104) 
นิ๊ด ปกนิ๊ดๆของมนันั้นเห็นแววๆในแสงตวนั  (159) 
บอกซ ทานแกรนดดยูกไดเชาบอกซอัน ๑ ไวที่โรงลคร  (205) 
บอบ อายบอบเปนสนุักที่ผมรักมาก  (196) 
เบง แบงกนี้เบงเสยีแลว   (114) 
แบงก แบงกนี้เบงเสียแลว  (114) 
เปรี๊ยะ มีเสียงเปร๊ียะอยางดังมากทําใหเขาหูอ้ือ  (173) 
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คํา ตัวอยาง 
แมคเกรเกอร มิสสิสส  แมคเกรเกอร  เคยยืนยันอยูวาเราลืมปดนาตางนี้เสมอๆเวลา

กลางคืน  (7) 
ไมคอก อิแปะซึ่งยังคงติดอยูกับจุกไมคอกนั้นวางอยูที่บนหิ้งระหวางขวดยา

ตางๆ  (143)  
สกอต หญิงสกอตแกผมหงอก, แตงตัวอยางเรยีบรอย  (19) 
เสตช เวท ี (80) 
ออด ออดออกจะชอบๆแตยังมีความสงสัยอยูบาง  (115)  
อ๊ิด อ๊ิดตอบวา, “ออ, งายนิดเดียว เอื้อมมือไปหนอยก็ปลิดเอาได”  (115) 
อุย หลอนพูดแผวๆวา “อุย! และขยับหนีเมื่อเขาเขาไปใกลเขาอีก”  (71) 
เอะ เอะ! กัสตอง มกัซ ฤๅ  (51)  
โอย หลอนรอง “โอย!” และยื่นมอือกทั้งสองขางอยางวิงวอน  (76)  

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา โยนลงบนเกาอี้ใกลไมเทากบักระเปาหนังของเขา  (19) 
จอง เดินตามหลังไปอยางจอง  (27) 
แตจิว๋  ชนชาติ  (31) 
ตื๋อ แตสวนบรรไดจะมดืตื๋อทีเดยีว  (3) 
บอย คงเปนเพราะหนาตาอายบอยนั่นจะเปนอยางไรอยู  (151) 
ปอ นายปอสงธนบัตร ๑๐ บาทใหแกนายปองทันที  (70) 
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวกอนคะ  (56) 
เปง สจวรตกมมองดูอยางเปง  (112) 
เสื้อกั๋ก อิแปะที่เขาไดเคยใสติดกระเปาเส้ือก๋ักอยูนั้น  (143)  
ออ ออ, นั่นแหละมิสสิสส  แมคเกรเกอร   (21) 
เอย ช่ังเนอเกลอเอย  (11)  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 342

    เลม 9  (9 ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม  2463)  ฉบับท่ี  93-103 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ด จนกระทั่งเดีย๋วนี้บางเวลาดฉิันก็รูสึกราวกับไดยินเสียงรองกร๊ีด  (174) 
กาก มักซหัวเราะกาก  (154) 
แกส ที่ทอไฟแกสอัน ๑ ขาพเจาไดเผาครั่งหยอดที่ปลายซองทั้งสองขาง (62) 
จะ เขาทําอะไรอยูที่นั่นละจะ?  (22)  
ดยูก ขาพเจาไดรีบไปที่โฮเตลของแกรนดดยูก  (23) 
โตะ สารวัดเค็ลลีกมลงไปที่โตะและตอบวา “ขอรับ”  (157) 
ทิ๊ง ขาพเจาพะเอินพบอิแปะอนั ๑ ติดกับจกุไมคอกวางท๊ิงอยู  (62) 
แทกซี ่ บัดนี้ขาพเจาไดมีประกาศนยิบัตรฝร่ังเศสสําหรับขับรถยนตรและมี

อนุมัติบัติสําหรับคนขับรถจางแทกซ่ีในปารีสติดตัวอยูแลว  (41) 
บูโนสอายเรส ดิฉันก็จําเปนตองออกจากมอนเตคารโลไปบูโนสอายเรส  (189) 
บอกซ ดิฉันไดเคยเชาบอกซประจําที่โรงออปะรา  (188) 
แมก เชนเดยีวกับทีม่ิสสิส แมคเกรเกอร ไดเห็นวาเขา  “เปนคนดีพอใช” 

(150) 
ไมคอก ขาพเจาพะเอินพบอิแปะอนั ๑ ติดกับจกุไมคอกวางทิ๊งอยู  (62) 
โรปเมเกอร ขาพเจาทิ้งรถของขาพเจาไวที่นาโรงเหลา, แลวเดนิตามมันไปทาง

ถนนทรีโกลตถึงถนนโรปเมเกอร  (45) 
ลาบี๊ช ทานศรีอยุธยาไดแปลมาจากเรื่องภาษาฝรั่งเศสของ เออเจน ลาบี๊ช(132) 
โวย แมโวย ขาพเจาก็กลับไปเร็วอยูแลว (122) 
สกอต ขาพเจาไดไปยงัสกอตแลนดยารดและขออนุมัติบัติ  (41)  
อ๊ีสอินเดีย เมื่อขาพเจาไดสงโดยสารคน ๑ – ซ่ึงเปนนายเรือพานิชย – ลงที่อู 

อ๊ีสตอินเดียแลว  (43)  
เอย แมเจาเอย! มันบีบแรงจริงๆ  (77)  
โอย โอย! ดิฉันแทบไมอยากพดูใหคุณฟง  (187)  
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    จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

กระเปา ขาพเจาไดตั้งใจไววาจะฝากหมอไวนั้นออกมาจากกระเปาเสื้อ  (60)  
เกง รถยนตรเกงคันใหญ, ซ่ึงแลนเงียบแทบไมมีเสียง, ผานหนาขาพเจาไป 

(48) 
จา แมจา, นี่กแ็ปลวาพี่เขาจะไมมาเลนอะไรกบัหนูอีกละซี  (22)  
จี๋ รถยนตใหญของมันก็ไดออกวิ่งเรว็จ๋ีไปราวกับลมพัด  (48) 
เดี๋ยวนี ้ เดี๋ยวนี้เขาอยูทีไ่หนละจะ?  (22)  
ตั๋ว กับการที่มันมตีั๋วเดินทางที่ซ้ือไวใหมๆนั้น, ทําใหขาพเจาเกิดมีความคดิ

ขึ้นอยาง ๑  (78)  
ตื๋อ แจวตื๋อออกจากหาง  (37) 
บอย บอย, มาดูนี่ซิ, อะไรวายอยูในเบียรกไ็มรู  (22)  
เปง มันจองดูขาพเจาเปง  (56) 
ออ ออ, ทําไวสําหรับเปนรางวัลแขงมา  (37)  

 
    เลม 10  (มีนาคม - เมษายน  2464)  ฉบับท่ี  105-117 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ด มิสการองเสียงกร๊ีด  (138)  
กอ คุณกอจะตองไป  (89) 
กาศ มีแสงสวางแตจากตะเกยีงน้ํามันกาศ  (6)  
เก ไมเหลือจนเกแลว! ส้ินเนื้อประดาตัว  (46)  
คลารกสัน ผมผูไดศึกษาในการแตงแปลงตัวโดยอาการอันลึกซึ้งเกือบเทากับวิลล่ี 

คลารกสัน ผูมีช่ือเสียง  (30) 
คอก ไมคอก  (68) 
จะ หนูเคราะหดีนะจะ  (117)  
จุๆ จุๆ! นั่นอะไร?  (58) 
เจก ถาอายเจกมันตอสูก็, ใหตายโหงสิ  (58) 
ชอต ชอตแฮนดที่ฃาสอนใหเองจาํไดแลวหรือยงั  (4) 
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คํา ตัวอยาง 
ซ๊ีด เสียงอันแกรงของเขาเบาลงไปจนเปนเสียงซ๊ีด  (136) 
ซักแซก ไมตองซักแซกละ  (180) 
ดาวูด ฝนถึงเสียงที่เพราะเหมือนบทลํานําของดาวูด  (8) 
ตุกระตา หนาสีน้ําตาลของเขาเฉยราวตุกระตาทองสัมฤทธิ์  (135) 
โตะ เสนซึ่งแลเห็นไมไดนอกจากที่บนแผนที่ลอนดอนแผน ๑ ซ่ึงวางอยูบน 
 โตะของทานรองอธิบดีที่สกอตแลนดยารดใหม  (5)  
เบา เบา.  เอาตา ถึงวัดสามปลื้มแลว  (14) 
ปบ นายปบ  (54) 
เปรี๊ยะ มีเสียงเปร๊ียะอยางดัง  (191) 
ฟอกซตรด การเตนรําเขาวามีหลายชนิด, คือ “วันสเตป”, “วอลซ”, “ฟอกซตรด”, 

“แตงโก” เปนตน  (21) 
แมคเกรเกอร ไปพาเขาเขามาในนี้เถอะ, มสิสิส แมคเกรเกอร  (27)  
วันสเตป การเตนรําเขาวามีหลายชนิด, คือ “วันสเตป”, “วอลซ”, “ฟอกซตรต”, 

“แตงโก” เปนตน  (21) 
สกอต เสนซึ่งแลเห็นไมไดนอกจากที่บนแผนที่ลอนดอนแผน ๑ ซ่ึงวางอยูบน

โตะของทานรองอธิบดีที่สกอตแลนดยารดใหม  (5)  
ออด ออด : แหมเราไมไดพบกันนาน  (115) 
อ๊ัว ล้ือมานี่, ที่ของอ๊ัวก็เต็มหมก  (45) 
อ๊ิด อ๊ิด : ยัง แตกันก็แลไมเห็นเลยวาแกจะมีความสุขกวากันอยางไร  (115) 
อุย อุย! อยากอดฉนัแนนนักสิคะ  (186)  
เอะ เอะ! นั่นอะไร?  (44) 
โอย โอย! มัน...กัด...เอา...แลว!  (57) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา ในกระเปานั้นมีเครื่องแตงตวัสํารับหนึ่งอยางแบบที่พวกผูไป ‘เรือนปด

จิ้น’ ชอบแตง  (29)  
จอง พี่ๆกี้นี้คุณจองพูดอะไรกับพีน่ะถึงไมอยากใหหนูไดยิน  (180) 
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คํา ตัวอยาง 
จอมแจม ไดยนิเสียงน้ําจอมแจมไหม  (44) 
จี๋จี ๋ จีนผูนี้จึงพดูวา "จ๋ี จ๋ี! พวกโฟฮี้หลือ?"  (40) 
เดี๋ยว คุณตองไป - เดี๋ยวนี้ทีเดียว  (107)  
ตั๋ว จําหนายตั๋วไมหมดเสียโดยมาก  (20) 
ติ๋ว นางสาวติ๋ว ผิวงาม (202) 
เปง คร้ันเมื่อสายตามันมองไปพบมักซมันก็สดุง, จองเปง  (48) 
ออ ออ, และบางทีฉันก็อาจจะเขาใจไดวาเพราะเหตใุด  (12)  
เอย ลูกเอย! นี่นะเปนตัวลูกจริงๆเทียวฤๅ  (147) 

 
    เลม 11  (9 เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม  2464)  ฉบับท่ี  118-131 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ด ตาแกไมฟงรองตะโกนกร๊ีดๆ  (126) 
กอก คุณกอก : เรื่อยๆครับ, เมื่อทีแรกรูสึกเมานดิๆตอมาเลยหาย  (118) 
กั๊ก คุณกั๊ก : ไงคุณ, อยูเรือนี่เปนยังไงมั่ง  (118) 
กิ๊วกาว คุณแมตอนรับอยางก๊ิวกาวสนุกใหญ  (67) 
กี๊ก หัวเราะก๊ีกๆ  (128) 
เก ถาไปถูกอายแกเกพันนี้สัก ๒-๓ หนก็เหน็จะไมไดการ  (128) 
แคบซูล แบงเปนแคบซูล 3 แคบซูล  (236) 
จุๆ จุๆ! นี่, แกเห็นผูหญิงแตงตัวชุดสีชมพูที่นั่งขางยายแกปลารานั่นไหม 

(33)  
เจก พอฉันเขาใจวาตาผูจัดการแกนึกวาฉันเปนเจก ฉันก็บอกแกวาฉันเปน

ไทย  (66)  
เชก ขอใหทานเตรยีมสมุดเชกของทานไวเถิด  (238) 
ดอกกาด มีรถดอกกาดจอดอยูใกลๆนั้น  (126) 
ไดรฟ ผมไดรฟไปแรงหนอยเทานัน้แหละ  (18) 
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คํา ตัวอยาง 
โตะ นายทองอินกล็วงเอาหอผาออกจากกระเปาหอหนึ่งวางลงบนโตะเสียง

ดังฉาง  (112)   
นะ อะไรนะ! ดุนแสมรึ  (38) 
บอก คุณบอก : แหม! เด็ดจริง  (33) 
บะ บะ! เจาของตางมาเรียกเอาคาเสียหายกับผม  (19)  
บิวอ๊ิค รถบิวอ๊ิค 6 สูบของฉันมีประทุนและผาบังฝนพออยูแลว  (153) 
เบื๊อก ไอเบื๊อก  (84) 
แบค ลูกทลุไปโดนนาผากคนที่อยูแบคไลนโนขึ้นมาสักเทาผลสมได  (18) 
โปะ เทาพลาดจากโปะทาเรือจางลงไปลอยคอยูในน้ํา  (166) 
โปไลต มาจับมือขาพเจาเพื่อแสดงความโปไลต 
ยะ สักกี่วันถึงจะไดยะ  (21) 
แรกเก็ต คนที่รับลูกแรกเก็ตหลุดมือกระเด็นไปสักเสนเศษแนะครบั  (19) 
ออกซฟอรด กองฝกหัดนายทหารที่ออกฟอรด  (44) 
อะ อะ! มันจะสมควรอยางไรได  (138) 
อินซเปกเตอร ฉันมีความยนิดีที่ไดทราบขาวจากชฟีอินซเปกเตอร (คือนายโปลิศฝรั่ง) 

วาทานจะชวยกองตํารวจในการจับขโมยครั้งนี้  (79) 
เอะ เอะ! นี่คุณพูดอยางไงนะ  (22)  
แออา ไดยนิเสียงแออาเอะอะเถียงคนยุงอยู  (127) 
แอนตเวิ๊ป ปอม  (35) 
อ๊ัว ล้ือบอกอ๊ัวทีเถอะวา เจกหยงมาแทงหวยทีล้ื่อบอยๆหรือ  (78)  

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา นายทองอินกล็วงเอาหอผาออกจากกระเปาหอหนึ่งวางลงบนโตะเสียง

ดังฉาง  (112)  
กอง คุณกอง : กันยงัอดชมความสามรถของพวกเด็กๆที่หาดเจาสําราญ

ไมได  (118) 
แกง คุณแกง : ความสามารถอะไร  (118) 
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คํา ตัวอยาง 
แกว ในขณะนัน้ครูเหลียวไปเหน็นายแกวหลับซบอยูกับโตะ  (152) 
จวน ในที่สุดนางสาวจวนเพ็ชรดนีั่งสัปหงกอยูที่โตะสุดมุมหอง (229) 
จอ คุณหอยนั่งอยูที่หนาที่พกัเหน็คุณจอซ่ึงลงไปอาบน้ําทเลวิ่งตาลน

ตาเหลือกขึ้นมา  (69) 
จา แมจาแม, คนที่มาเมื่อเชานี้ใครนะแม  (215) 
จิ๋ว คุณจ๋ิว : เกงยังไง?  (230) 
แจว เพราะฉนั้นผมขอใหความผิดเหลานี้วดัวาไปกับการที่คุณจูบนางแจว

ของผมทีหนึ่งเมื่อตะกี้เถิดขอรับ  (215) 
เดี๋ยว อีกอยางเดี๋ยวนี้ไมตองรอนใจเรื่องความเลยขอรับ  (28) 
ติ๋ว นางสาวติ๋ว  ผิวงาม เปนนางวิศาลวัฒนากร  (202) 
บอย ทําไมผมจะตองไปเปนธุระปะปงในการสวนตัวของเจกบอย  (91) 
ปอง อาย! งั้นละแพแมปองของกนัละ  (230) 
ปา นั่นปาของหน ูคุณปา  (215) 
ออ คุณออ : นี่, เมือ่วานคุณไปเลนน้ําทเลหรือเปลา  (54) 
อาย อาย! งั้นจะแพแมปองของกนัละ  (230) 
อ๋ี คุณอ๋ี : หนอยแนะ, ราวกับนกัสืบเทียวนะ  (54) 
เอย นางสวรรคเทียวแกเอย  (33)  

 
    เลม 12  (กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม  2464)  ฉบับท่ี  132-143 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กก ฝายพวกชาวบานก็เกดิแตกแยกขึ้นเปน ๒ กก  (136)  
กอปป เจารถลากคันที่ฃาพเจานั่งมาถูกอัดกอปปบุบเฃาไปครึ่งคัน  (178) 

กั๊ก 
ฉนั้นเมื่อทานทราบความในจดหมายนีแ้ลวโปรดไปพบกับฃาพเจาที่
รานฃายเหลาสี่ก๊ักเสาชิงชา  (69) 

กาด ฝร่ังขอบใจนายอิน, ใหกาดช่ือไว  (128) 
การิ๊ค ฃาพเจานั่งรําพึงพลางจุดบหุร่ี "การิ๊ค" สูบ  (56) 
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คํา ตัวอยาง 
กิ๊ก หัวเราะก๊ิกๆ  (104) 
กูด เพราะอยาก “กูดมอรนิ่ง” กบัพญามัจจุราช  (66) 
เกา หัสเดิมเริ่มแรกที่มันจะขึ้นชือ่ลือนามก็คือมันเฃาปลนแพเจกเกาที่ปาก

คลอง  (103) 
คะ เมื่อเชาวานนี้คณุไปไหนมาคะ  (43) 
จอก ทองฃาพเจาล่ันจอกรองเตือนอาหาร  (163) 
จะ หมอคนไหนรกัษาจะ  (46)  
เจก หนาของแกมนัเปนเจกอยูพอแลว  (41)  
ตุกแก แมๆ, หนูกลัวตุกแกกินตับ  (150)  
ตุย ผมตองตุยเขา 2-3 ทีจึ่งโงขึ้นมา  (105) 
โตะ นายรอยเอกกลัววาฃาพเจาจะตายหรืออยางไรไมทราบ กระโดดเฃามา

อุมฃาพเจาขึ้นไปวางบนโตะบิลเลียด  (86)  
บะ บะ! นี่แกหาวาฉันเสียสติหรือนี่  (75)  
แบะ ตาสียายมามีธุระฃามฟากมาหาอาบัวแบะแพทยจีน  (170) 
ปรูด เจาหลอนก็ขึน้รถยนตรปรูดเปดฉิบ  (147) 
ปรูฟ เหตุการณที่ฃาพเจาจด ๑. ยีออเมตรีปรูฟ  (57) 
ปุบ พอเรือจางถึงทาชางปุบ  (147) 
ไมโครสโคป ผมไดเอาเข็มนั้นไปใหหมอตรวจดวยกลองไมโครสโคป  (63) 
โวย เหลียวหลังดูทีพ่ักแมโวยไกลโขอยู  (146) 
สกอต ผูจัดการบริษทั โอมิกา อินชัวรันซ (บริษทัรับประกันชวีิต) ไดเขียน

จดหมายไปยังสกอตแลนดยารด  (2) 
อะ อะ! ฉันไมใชเจาหนาที่ตํารวจพระนครบาลนี่  (155) 
อ๊ัว ล้ือจะใหอ๊ัวหาบอยูทั้งวันอ๊ัวก็บาหักตายหอง  (90) 
อาย อาย  ชารลสวิลเลียม ปรอคเตอร, ฉันจับแก  (22) 
อุะวะ อุะวะ! เก็บเครื่องเสือปาไปอาบน้ําถูขี้ไครเสียหมดแลว  (177)  
เอะ เอะ! ก็ทานเคยใชรองเทาเบอร ๓ คร่ึงนี่ขอรับ  (151)  
โอย พอมือถูกเฃากร็องโอย  (112)  
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คํา ตัวอยาง 
ไอยา ไอยาจับอ๊ัวทําไล  (52) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กอ คุณกอ : เพราะตาหลอนบอดทั้งสองฃางมาแตกําเหนิดนะซี  (10) 
โก คุณโก : ไงคุณ, อีรายนั้นตกลงกันไหม  (10) 
จอง คุณจอง : เทานั้นดอกรึ, ทําไมถึงรีบรอนผิดธรรมดานักเลา  (118) 
จา หลอนจา, เมื่อหลอนแตงงานนะเวลาที่ผูใหญเฃาไปสงตัวหลอออกมา

หมดแลว คุณของหลอนเฃามาพูดกับหลอนวากระไรกอน (100)  
จุง คุณจุง : จะไปเผาศพคุณพระ, นายเกาของผมสักหนอย  (118) 
เดี๋ยว ฉันจะลงมือเลาใหฟงเดี๋ยวนีแ้หละทาน  (3) 
ตอกตอย นายคงจึ่งมาดาํริหวาเราจะมามัวหากินตอกตอยอยูตามตนีโรงตีนศาล

เชนนี้เห็นจะไมเหมาะ  (24) 
ปร๋ือ อยางเร็วปร๋ือ  (44) 
ปง มือกําปนแนนปง  (89) 
เปง ผมตกใจจนขนัลงหินที่อยูในมือหลนลงไปดังเปงใหญ  (105) 
แปว คุณแปวมานั่งคุยกับดิฉันทไีรละพิลึกละคะ  (90) 
วื๋อ กอนอิฐก็ปลิวว๋ือมาโดนตนคอผมเปกใหญ  (138) 
ออ ออ! แนทีเดียว, ฉันขอมอบใหทานทั้งส้ิน  (6)  
เอย หลานเอย, ผัวเมียที่จะอยูดวยกันใหมีความสุขก็คือตองถนอมน้ําใจกัน 

(184)  
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สมัยปจจุบัน 11 เลม 
1. ละครแหงชวิีต  (พ.ศ. 2472)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ก ประเทศกร๊ีก  (137) 
กลอสเตอร ช่ือถนนในประเทศอังกฤษ  (451) 
กาก ขาพเจาปลอยออกมาเสียกากใหญ  (106) 
กุย มีกุยของกรุงปารีสหรือพวก  "อาปาซ"  แอบแฝงอยูตามทีม่ือ  (372) 
กูดไนท ตกลงครับ  กูดไนท  (149) 
กูดบาย กูดบาย  บอบบี้  (303) 
กูดมอรนิง กูดมอรนิง  บอบบี้  (22) 
กูดอาฟเตอรนนู กูดอาฟเตอรนนู ขาพเจาพดูอยางลังเลใจ (347) 
กูดอีเวนิง กูดอีเวนิง  (414) 
จวก ชางเผือกสีขาวจวกทีเดียวรูไหม  (464) 
จะ แลวจะกลับเมือ่ไรจะ ?  (58) 
เจก เคยพาขาพเจาไปนั่งเลนที่แพเจกตี๋หลานเขยของแก  (15) 
แจก  (คน) ทันใดนั้นแจกปารเกอร สหายที่รงพมิพเดิรตรงเขามาหาขาพเจาอยาง 

รีบรอน  (348)  
ชักเปยะ 
  

โตะรับประทานอาหารซึ่งตั้งไวอยางหนาแนนก็จดัไวอยางงดงาม 
มีดอกไม  ชักเปยะ  และอ่ืนๆ  (305) 

ช้ีโบช้ีเบ ขาพเจาชี้โบชี้เบไปจนรูเร่ือง  (125) 
เชก กระดาษเชกของธนาคาร  (264) 
เชียงไกเชก นายพลเชียงไกเชก  (346) 
ดิ๊กเกน็ส  (คน) นายดิก๊เกน็ส  (356) 
ดี๊ด ี ดิฉันมีขาวอะไรดี๊ดีจะเลาใหฟง  (106) 
ตุกตา ตาน้ําเงินคลายตุกตา  (272) 
โตะ นั่งหางจากโตะขาพเจาเพียงหลากวาๆ  (42) 
แทกซี ่ รถแทกซ่ี  (304) 
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คํา ตัวอยาง 
ปลาสฟอร สักครูขาพเจาก็สวมเครื่องปลาสฟอรและเสื้อยําเปอร  (223) 
ไพปอก แกพาขาพเจาเขารานไพปอก  (29) 
แมกซิกัน เวลานั้นเรานั่งกันอยูในระเบยีงหองเขยีนหนังสือของโฮเต็ลอิมพีเรียลซ่ึง

สรางขึ้นแบบแมกซิกัน  (527) 
รถบิวอ๊ิก ลําจวนนั่งรถบวิอ๊ิกคันใหญ  (118) 
รูธ  เอลเดอร  (คน) นอกจากลินเบอรกก็มี เชมเบอรเลน นายพนัเอก เบอรด นางสาว 

รูธ เอลเดอร และผูที่บินขามมหาสมุทรแปซิฟก  (518) 
สกอต  (คน) วอลเตอรสกอต  (312) 
สกูป ตั้งตนเขียนขาวที่ไดมาซึ่งเขาเรียกวา  "สกูป"  (245) 
ออกสฟอรด เราเปลี่ยนรถไปขึ้นที่ออกฟอรดเซอกาส  (ช่ือสถานีรถ)  (150) 
ออสติน แลวสักครูก็พากันมาขึ้นรถออสตินเกงของเรา  (198) 
อาปาซ มีกุยของกรุงปารีสหรือพวก  "อาปาซ"  แอบแฝงอยูตามทีม่ือ  (372) 
เอ เอ! ดิฉันตองไปแลวคะ  (110) 
เออ เออ!  ทําไมจะไมเห็น  (44) 
เอะ "เอะ"  แกถามอยางตกตะลึง  (33) 
เอี้ยมจุน เรือเอ๊ียมจุนใหญบรรทุกเขาเพียบทุกลําเปนของคุณทั้งนัน้  (15) 
แอกซีเด็น แอกซีเด็นตองมีบาง  (181) 
โอย โอย!  เขาพยายามจะตัดมานานแลว  (103) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา, กะเปา ทุกๆสตางคที่ขาพเจามีอยูในกระเปาเปนสิ่งที่ขาพเจาภมูิใจอยางยิ่ง  (123) 
เก เขาเก็บฮาเรมเปนของประดบับาน-เปนของเก  (82) 
เกง เรือยนตรเกงใหญลําหนึ่ง  (91) 
จา แม  แมจา  (177) 
เดี๋ยว ประเดี๋ยวก็ถึง  (28) 
ตั๋ว ซ้ือตั๋วเขาดูภาพยนตร  (355) 
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คํา ตัวอยาง 
ตี๋ เคยพาขาพเจาไปนั่งเลนที่แพเจกตี๋หลานเขยของแก  (15) 
บอย 
  

แตพอโผลลงเรือไมวาจะชะโงกศีรษะไปไหนก็เจาพวกบอยหรือ 
กะลาสีเรือถามไถอะไรตออะไรเปนภาษาฝรั่งเศสลั่นไปหมด  (125) 

เป สวมเปๆอยูบนศีรษะ  (314) 
ลูกเตา แกบอกขาพเจาใหทอดลูกเตาให  (29) 
เอย ทานเอย  เงินที่ไดมาจากการพนันขาพเจาไมเคยใหยายพรอมเลย (32) 

 
2. พจนานุกรม 2493  (พ.ศ. 2493)   
    ตรี 

คํา ความหมาย 
กก (จ.)   พวก ,หมู, เหลา   (1) 
กงเตก 
  

การทําบุญใหแกผูตายตามพธีิของนักบวชในพุทธศาสนานิกายจีน 
และญวณ  (3) 

(กระ)กรี๊ด สงเสียงกรีดๆ ดังเสียงหญิง รองดวยความตกใจ   (24) 
กระติ๊ด นกกระจาบชนิดหนึ่ง  (28) 
กระเจีย๊บ ตนไมลมลุก   (31) 
กระตอบ โรงเล็กๆ ( พายัพ กับอุดรวาตูบ) (43)   
กระติ๊ด นกตัวเล็กๆ    (44) 
กรี๊ด เสียงรองอันแหลม   (84) 
กวยจั๊บ ของกินชนิดหนึ่ง    (98) 
กอ (ถ่ิน-พายัพ)   น.ทับทิม  ตนกอ   (102) 
กอก เครื่องเปดน้ํา   (อ.Cock)  (102) 
กะเจี๊ยบ ตอไปนี้เปนคําที่ขึ้นดวยพยางค กะ- ซ่ึงเคยใช กระ- ได, ใหดูคําแปลที่ 

กระ- นั้นๆ คือ กะเกริก...กะเจี๊ยบ, กะเจยีว...  (104) 
กะตอบ ตอไปนี้เปนคําที่ขึ้นดวยพยางค กะ- ซ่ึงเคยใช กระ- ได, ใหดูคําแปลที่ 

กระ- นั้นๆ คือ กะเกริก...กะตอบ, กะตอยตีวิด...  (104) 
กะตาก เสียงไกตวัเมยีรองเมื่อตกใจ   (108) 
กะติ๊กรกิ จริตจะกานรุกริก   (108) 
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คํา ความหมาย 
กะตุก  รองกระแทกเสียงที่ริมหูคนอื่นจนหูอ้ือวากะตูกทีห่ ู (108) 
กะตูก , กะตูก  รองกระแทกเสียงที่ริมหูคนอื่นจนหูอ้ือวากะตูกทีห่ ู (108) 
กะโตก เสียงไกตวัผู  (109) 
กั๊ก สวนหนึ่งในสีข่องเหลาหนึ่งเท   , เสื้อไมมีแขน  (120) 
กาซ น.  อากาศธาต ุ  (130) 
กาด (อ. Kerosene) เรียกน้ํามนัชนดิหนึ่งทีใ่ชตามตะเกยีง  (131)  
กาน (ถ่ิน-พายัพ)  คาน    แพ    กานพายหน ี สูไมได  (132) 
กุก 
  
  

- นกเคา  เรียกนกกุก  (150)   
- (อ.Cook)  คนทํากับขาวฝรัง่ 
- ช่ือตนไมชนดิหนึ่ง 

กุน ยิบหุมริมฝา    (152) 
กุย (จ.กุยวาผี)  ผีเปรต = คนโซคนเลวทราม   (154) 
กูก  นกกูก    (156) 
เก (จ.)   ปลอม  เทียม   ไมจริง  (157) 
เกก ขับไล  (จ.)  ปาก   (157) 
เกี๊ยว (จ.) อาหารของจีน   (165) 
เกี๊ยะ (จ.) เกือกไมแบบจีน   (165) 
แกป (อ.Cap)   หมวกไมมีปก    ปนแกป   (167) 
จอก แพ  เสียงรองของไก    (276) 
จะ 
  

- คําตอทายคําถาม   (278) 
- เจอกนั 

จั๊กจี,้ จักจี ้ เสียวแสยง      (280) 
จี๊จู (ถ่ิน-อีสาน)     นกกางเขน   (296) 
จีแจบ (ถ่ิน-พายัพ)    นกกางเขน   (296) 
จี๊ด ว.   เล็กมาก  (296) 
จุนจู น.   ผูอํานวยการเรือ    หัวหนาและผูจัดการเรื่องสินคาในเรือ  (299) 
จุบ เสียงดูดปาก    , หลอด (อ. Tube)   (299) 
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คํา ความหมาย 
จุบแจง หอยชนดิหนึ่ง , ช่ือเพลงชนิดหนึ่ง   (299) 
เจก คําเรียกคนจนี    (301) 
เจง (จ.)  (ปาก)   จบ ,ที่สุด ,ส้ิน   (300) 
เจสัว เศรษฐีจีน  (เลียนมาจาก  เจาขรัว)  (302) 
เจอเจอะ ดัดจริต , กระแดะ   (42) 
เจา ก.  เลิกกันไป  (304) 
เจี๊ยวจาว ว.   เสียงระเบงเซ็งแซ   (305) 
แจด จัด   ยิ่ง      (306) 
โจก ว.  น้ํามากเกินไป   (306) 
ดะโตะ น.  ผูเชี่ยวชาญกฎหมายอิสลาม  (368) 
ตั๊กแตน น.  แมลงจําพวกหนึ่ง  ขายาว  กระโดได  มีปกบินได   (406) 
ตี่ปาบ น. ช่ือการเลนตีชนิดหนึ่ง  ใชมือตบหลังเมื่อไลทัน   (418) 
ตุ ว.  อวนมาก (419)  
ตุ น. พระ  ( ถ่ิน-พายัพ)   (419)  
ตุตะ ว. อวนมากจนทําอะไรไมคลอง  (419) 
ตุกแก น.   สัตวเล้ือยคลาน     (419) 
ตุกตา น.  ของเลนเดก็   (419) 
ตุกต่ํา แรชนิดหนึ่ง  (419) 
ตุกตุย เล็กๆ นอยๆ    (419) 
ตุดตู สัตว ,ตนไมกอ    (420) 
เตก ก. ทุบลง , ก. เดินทางไกลมาก  (422) 
เตาะ ก.  ทาบทาม     (424) 
โตะ 
  

น.   ภาชนะรูปคลายโตกแตพืน้ตื้นสําหรับวางของหรือใสส่ิงของ(428) 
น.   นักบวชศาสนาอิสลาม 

เบจี ๊ (จ.)   ตนกะกลิ้ง (น.) 
โบเบ ก.  พดูเหลวไหล ,  เกะกะ    (551) 
ปร๊ีด ว.  เร็ว   เสียงเปานกหวีด   (579) 
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คํา ความหมาย 
ปาเตะ ช่ือตําแหนงขนุนาง   (579)   ,  ผาใสขึงชนิดหนึ่ง 
ปาบ ว. เสียงเชนเสียงตีดวยไมแบนๆ   (598) 
ปาว ว. เสียงแมวรอง    (599) 
ปด ว.  เสียงเปานกหวดี   (601) 
ปบ น. ช่ือลูกโปงที่ทําดวยยาง  , ว.เสียงรองของเสือ   (602) 
ปุ ว. เสียงเชนเอากอนหินปาของออนๆ  (602) 
เปก 
  

ว. มาก   เชน แข็งเปก    (605) 
น.  หมุดสําหรบักดกระดาษ   (อ. Peg)  

เปรียะ , เปรยะ ว. เสียงที่เกิดจากแกวแตก , ไมตองขัด   เชน  พูดเปรี๊ยะ  (607) 
เปา (ถ่ิน-พายัพ)  น. ปฉลู   เขียนเปนเปราก็ม ี  (610) 
เปบ ว.  เสียงเชน อีเกงรอง   (610) 
เปยก ว.  เล็ก   (610) 
แปด ว. เสียงดังเชนบีบแตร   (611) 
แปบ น.  ทอน้ํา  (อ. pipe)   (612) 
แปรด ว. จัด    (613) 
แปว ว. เสียงแมวรอง    (613) 
แปะ น.  คนแก   (613) 
แปะซะ น.  ช่ืออาหาร   (613) 
โป ก. สงเสริมส่ิงที่บกพรอง   (614) 
โปะ น.  เครื่องดักปลาในทะเล  (615) 
โปะจาย น.  เรือลําลเยงหรือบรรทุกของ  (615) 
ออด (ว.)   เสียงดังเชนนั้น  (1004) 
อะ อ.  คําแสดงความประหลาดอยางไมพอใจ  (1005) 
อ๊ัก , อ้ัก ว.  เสียงทุบดวยกําปน   (1006) 
อันดาก น.  ล้ิน  (ตะเลง)  (1011) 
อันโดก น.  เตา   ตะพาบน้ํา  (ตะเลง)  (1011) 
อ๊ีด ว.  เสียงรองดังเชนนั้น  (1032) 
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คํา ความหมาย 
อ๊ึก , อึก ว. เสียงเชนกลนืน้ํา ,  หรือเสียงเอามือทุบตามตัว   (1034) 
อุบะ ว.เสียงแสดงความไมพอใจ   (1038) 
อุย ว. เสียงรองอยางตกใจ   (1042) 
เอก ว.  เสียงเชนเสียงไกขัน  (1044) 
เอย ว.  คํากลาวมีเสียงเชนนั้นเมือ่พูดผิดไป   (1045) 
เอว ว.   เสียงรองเยาะใหเกอ   (1045) 
เอะ ว.   เสียงแสดงความฉงนหรอืไมเขาใจ   (1045) 
เอี้ยมจุน น.    เรือขนาดใหญสําหรับถายขนและบรรทุกสินคา  (1047) 
เอี๊ยม (จ.)   น.   ผาคาดอกของเดก็เล็ก   (1047) 
โอก 
  

ว.   เสียงไกขนั       (1048) 
(อ.  Oak)   ช่ือตนไม 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กร็อกกรอย ไมชุมชื่น , ไมสมบูรณ   (22) 
กระจอหวอ เปด,โจงแจง   (27) 
กระจิ๋ง ใชคูกับกระจุง  (29) 
กระจุง ใชคูกับกระจิ๋ง  (29) 
กระจิ๋ม ใชคูกับกระจุม  (29) 
กระจิว๋ เล็กๆ  ,จิ๋ว   (29) 
กระจี ๋ ใชคูกับกระจู  (29) 
กระจุมกระจิ๋ม เล็กๆ นอยๆ     นาเอ็นด ู  (30) 
กระจูกระจี ๋ พูดกันเบาๆ   (30) 
กระแด กระแดะกระแด    (42) 
กระปอง ภาชนะมีรูปเปนกระบอก ทําดวยเหล็กวิลาดหรือสังกะส ี  (58) 
กระปอหลอ เหลอ  , ใชกับหนา    (58) 
กระเปา เครื่องใชรูปคลายถุงหรือกระเพาะ   (59) 
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คํา ตัวอยาง 
กวยเตี๋ยว ของกินชนิดหนึ่ง    (98) 
กอย อีกอย นกบินสูงชนิดหนึ่ง   (103) 
เกี้ยมอ๋ี ของกินชนิดหนึ่ง    (98) 
กะจุงกะจิ๋ง ตอไปนี้เปนคําที่ขึ้นดวยพยางค กะ- ซ่ึงเคยใช กระ- ได, ใหดูคําแปลที่ กระ- 

นั้นๆ คือ กะเกริก...กะจุงกะจิง๋, กะจุบ...  (104) 
กะจุมกะจิ๋ม ตอไปนี้เปนคําที่ขึ้นดวยพยางค กะ- ซ่ึงเคยใช กระ- ได, ใหดูคําแปลที่ กระ- 

นั้นๆ คือ กะเกริก...กะจุมกะจิ๋ม, กะจุย...  (104) 
กะจูกะจี ๋ ตอไปนี้เปนคําที่ขึ้นดวยพยางค กะ- ซ่ึงเคยใช กระ- ได, ใหดูคําแปลที่ กระ- 

นั้นๆ คือ กะเกริก...กะจูกะจี๋, กะเจอะกะเจิง...  (104) 
กะปอง ตอไปนี้เปนคําที่ขึ้นดวยพยางค กะ- ซ่ึงเคยใช กระ- ได, ใหดูคําแปลที่ กระ- 

นั้นๆ คือ กะเกริก...กะปอง, กะเปาะ...  (105) 
กะเปา ตอไปนี้เปนคําที่ขึ้นดวยพยางค กะ- ซ่ึงเคยใช กระ- ได, ใหดูคําแปลที่ กระ- 

นั้นๆ คือ กะเกริก...กะเปา, กะเจยีว...  (104) 
กะหลาปา เมืองในเกาะชวา = ปตตาเวยี (ชวา)  (120) 
กา องอาจ   กากั่น  (129) 
กิ๋ว เสียงพูด  เยยใหไดอาย     (149)   
กิ๋ว (ถ่ิน-พายัพ)  ขนที่ขึ้นบนไฝดาํ  (149)    
กุยๆ เสียงพูด  เยยใหไดอาย     (149)    
กี๋ (จ.)  ฐานสําหรับรองสิ่งของ  (149) 
เก งามเขาที    (157) 
เกง เรือนมีรูปหลังคาแบบศาลเจาจีน   (157) 
เกี๋ยง (ถ่ิน-พายัพ)  ขีดกา  ไขว  เดือนอาย   (164) 
โก ช่ือขนมของจีน   (170) 
โกน (ถ่ิน-ทางเหนือ)   ผ้ึง  รวงผึ้ง   (171) 
โกรงเกรง มีนอยกระหรอมกะแหร็ม   (172) 
โกรตน ตนไมของมลาย ู  มาจากคําวา Croton  (173) 
โกรน รวงโรย   (173) 
โกรนเกรน มีอยูนอย  โกรน    (173) 
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คํา ตัวอยาง 
ไก 
  

 -  (ปาก)    ไถลทําเปนไมรู 
 -  (ถ่ิน-พายัพ)  ตนไม    (175) 

ขี้ปะติ๋ว เล็กนอย    (204) 
จวง (ถ่ิน-พายัพ)   ตนสนเขา  (165) 
จอ ลิง   (277) 
จอแจ เสียงอยางเด็กพูด    (278) 
จอย เหงาหงอย     เศราโศก    (278) 
จอย หวานจอย  (278) 
จะ เสียงประกอบคําถาม   (278) 
จา เสียงประกอบคําถาม   (278) 
จา เสียงประกอบคําเรียก    (286) 
จับเจี๋ยว (จ.) หมอดินเล็กๆ  มีพายสําหรับตมน้ํา   (285) 
จิ๋ว เล็กมาก   (295) 
จี๋ (ว)    เร็ว   ,วิ่งจี๋ ,   รอนจี๋ ,จัด   (296)    , (ถ่ิน-พายัพ ) ดอกไมตูม  (296)    
จุงจิ๋ง ว.   เสียงพูดกนัคอยๆ    (298) 
จุนจู , จู ว.    หดเขาไป      ส้ันอยางหดตัว    (299) 
จูจี ๋ ว. เสียงพดูกันเบาๆดวยความรักใคร  (300) 
เจอ ก. เสือก , สะเออะ   (302) 
เจอเจอะ ดัดจริต , กระแดะ   (42) 
แจ ว.   จัด  แก     (305) 
แจว ว. กระจาง   ใสมาก   (306) 
โจงเจง ว. ใสมีแตน้ํา   (306)  
เดี๋ยว น.  เวลาชั่วขณะหนึ่ง   (377) 
ตง 
  

(จ.  ตงจุย )  - ชักเงินเอาไวจากลูกคาที่แทงถูกในการพนนั 
                   - เอาเชือกผูกของหนักๆ ยึดไวแลวผอนไป เชน ตงซุง  (378) 

ตอม ว.   เสียงดังเชนเสียงของตกในน้ํา   (396) 
ตัวโอ น.    ผักจีนชนดิหนึ่ง   (407) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 359

คํา ตัวอยาง 
ตั๋ว น.    บัตรแสดงสิทธิของผูใช   (409) 
ติ๋ง ว.  เสียงน้ําหยด   (415) 
ตุน ก.   (จ.)   เอาของใสภาชนะวางบนน้ํารอนๆ  เพื่อใหสุก  (420) 
ตุม ว.  เสียงดังเอาของทิ้งน้ํา   (420) 
ตุมตอม ว.  เสียงดังเอาของทิ้งน้ํา   (420) 
เตา น.  ลูกบาศกสําหรับทอดนับแตม   (424) 
แตจิว๋ จีน   (426) 
ไตกง นายทายเรือสําเภา   (428) 
บาบา น.  เปนคําใชเรียกชายชาวจนีที่เกิดในมลาย ู ยาหยา กเ็รียก   (538) 
บุงกี๋ น.   (ว.)   เครื่องสานมีขอบรูปคลายเปลือกหอยไวโกยดนิ   (603) 
บุม ว.  ลึกลงไป   ยุบลงไป    (543) 
บ๋ํา ว.  บุบลงไป   บุมลงไป   (539) 
โบ เปนชองลงไป   โหวเขาไป   (550) 
ปรอ ว.  แคลวคลอง  , วองไว   (559) 
ปร๋ือ ว.  อาการบินอยางเร็วของนก ,เร็ว   (580) 
ปรู ปร๋ือ     (580) 
ปอ ผ่ึงผาย    (586) 
ปอม เสียง เชนของตกน้ํา   (587) 
ปนเจอ เจาหนาเจาตา    (593) 
ปาเปอ ว.หลงลืม    (599) 
ปว ว.   เล็ก   (601) 
ป ว.   เต็ม ,มาก   (601) 
ปง ว.  เสียงดังเชนนั้น    (602) 
ปอ ว.  จัด  เชน คําปอ    (602) 
ปุม ว.   เสียง เชน ของตกน้ํา  (603) 
ปุย น.   ส่ิงที่เปนอาหารของตนไม , ว. อาการที่เชือกขาดโดยงาย  (603) 
เป ก.   เดินเฉไปมา     (420)   
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คํา ตัวอยาง 
เปง ว.  ตึงเครียด   (605) 
เปอ ว.   เหมอ   เปอเหลอ    (609) 
เปา น. กระเปา   (610) 
แปง ว. เสียงดังเชนนั้น     (611) 
แปร ว.  เสียงดังเชนเสียงชางรอง  แปรแปรน  (612) 
ออง (จ.)  น.  เจา    (1004) 
ออย ว. เหลือง     เหลืองออย  (1005) 
อ๋ัน ว.  อวน , ลํ่า   (1011) 
อ๋ี น.  ช่ือขนมของจีน   (1032) 
อีกอย น.  ช่ือนกชนดิหนึ่ง   (1032) 
อูอ๋ี ว. เสียงดังเชนนั้น   (1043) 
เอง ว. เสียงเชนเสียงหมารองเมือ่ถูกเจ็บ   (1044) 
เอย ว.  เปนคําออกเสียงใชเรียกเมือ่แสดงความเอ็นดูหรือรักใคร  (1045) 
แอ ว.  กริยาที่เมาเหลา  (1047) 
โอ ว. เสียงปลอบเด็ก   (1048) 

 
3. สี่แผนดนิ  (พ.ศ. 2494) 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กก ช่ือนายเปรม  กกพระยาโชฎกึ  เงินทองเขามีเยอะแยะ  เจายังไมพอใจอกี

เหรอ  (288) 
กงเตก ญาติพี่นองทางคุณเปรมทําพธีิกงเตกเปนการใหญ  (615) 
กรี๊ด พอมองไปทางสระ  เด็กคนนัน้ก็รองกร๊ีดใหญทีเดียว  (275) 
กล๊ัวกลัว กลางคืนฉันกล๊ัวกลัว  (37) 
ก๊ํา...กรรม ยายแจม!แกจนหกสิบแลวเพิ่งจะมีผัวคราวนี ้ กํ๊า...กรรมนะกะนะกะหมอม 

(235) 
กิ๊ก แมหวัเราะก๊ิก (11) 
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คํา ตัวอยาง 
กี๊ก แมช้ันหวัเราะก๊ีก (142) 
กุย แมอาจยังไมรูวาในเมืองอังกฤษนั้นเขามภีาษาสองภาษา  สําเนียงตางกนั

มาก  คือเปนภาษาที่ผูดีพูดภาษาหนึ่ง  ภาษากุยพูดอีกภาษาหนึ่ง  (547) 
เกลี๊ยดเกลียด ฉันเกล๊ียดเกลียดเดก็ผูชายตัง้แตอยูที่บานแลว  (63) 
เกี๊ยวกาว เพื่อนฝูงที่เปนชาววังนั้นกไ็ดแตเก๊ียวกาวดใีจ  เมื่อรูวาพลอยจะมีลูก (379) 
แกส คุณเปรมซื้อรถยนตตอนเดียวเครื่องทองเหลืองจุดไฟแกสที่ตะเกยีงขางหนา

มาคันหนึ่ง  (416) 
คนดี๊คนด ี ออกไปหนอยนะ  คนดี๊คนด ี (130) 
จริ๊ง จริ๊ง จริงเทียวคุณอา  (265) 
จวบ ดูดปากที่อยูชิดกับหูของพลอยดังจวบใหญ  (112) 
จะ ทานอยาเพิ่งประมาทไปนะจะ  (862) 
จุจุ จุจุ! อยาเอะอะไป  (583) 
จุยเซียน หัวดอกไมที่เรยีกวาจุยเซียน  (261) 
เจก พอเขาเปนเจกแตตายเสยีเมื่อสมบุญยังเด็ก  (211) 
ใจดีใ๊จด ี คุณอาใจดี๊ใจด ี (26) 
ดีใจดใีจ ฉันดีใจดีใจคณุอานอนที่เรือ  ถาขึ้นมาอยูดวยกันละก็ฉนัแยทเีดียว  (236) 
ตาย ตายนากลัว! พลอยออกอุทาน  (276) 
ตุกแก ตามฝาบานก็มจีิ้งจกตุกแกอันเปนสตัวเล้ือคลาน  (569) 
ตุกตา ชอยไปหอบเอาตุกตาชาววงัออกมามากมาย  (47) 
โตะ พลอยแลเหน็โตะเกาอ้ีมีลวดลายประณีตวางไวในหอง (18) 
แถวเตง ฉันนัดเขาไววาจะไปดูผาตัดเสื้อที่แถวเตง  (207) 
นากลั๊ว เขาเลากันวานากล๊ัวนากลัว  (14) 
นาเอ็นดู ฉันใหเขาทําไวนาเอ็นดู  (214) 
บอบ รุนนี้เปนแบบเดียวกันหมด  คือตัดผมบอบ  (603) 
แบงก เก็บคาเชาอะไรบางแลวก็สงเขาแบงก  (571) 
แบงค เพียงแตพิมพเงินกระดาษ  ทีเ่รียกวา  แบงค  ขึ้นใช  ก็ซ้ือขาวของไดเทากัน  

(591) 
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คํา ตัวอยาง 
โปะ พลอยกาวขึน้จากเรือ ขึ้นไปยืนบนโปะซีเมนต  (701) 
ไป ชอยกับพลอยขึ้นไปเฝาเสดจ็ขางบนไป  เย็นๆคอยกลับลงมา  (204) 
วี๊ดวาย เมื่อคร้ังนุงซ่ินกันใหมๆแมพลอยก็วี๊ดวายอยูตั้งนานจึงไดยอมนุง  (403) 
หอยจุบแจง พลอยก็นอนหลับตาฟงนิทานของนางพิศเรื่องตาเถรกินหอยจุบแจง(85) 
ออด ตาออดบุตรชายคนที่สองของพลอย  (413) 
อะ  อะ! อยางนั้นก็แยซีพอคณุ  (948) 
อาว อาว! ชอยทักขึ้น "ก็นัน่ทําไมมาลงฉันเขาละแม..."  (322) 
อุย อุย! ฉันไมถือหรอก  ก็มันไมสวยจริงๆนี่  (264) 
เอ เอ! ชอยรองขึ้น  หออะไรนะแม?  (142) 
เอย แมเอย!  แมที่ปรึกษาใหญ!  (293) 
เออ เออ! ฉันก็เพิ่งจะรู (144) 
เอะ เอะ! พลอยอุทานอยางฉงน  (207) 
เอา เอา! แมก็เปนเสียอยางนีแ้หละ  (144) 
แอด แอด!  ไปกราบเทาคุณยาเสีย  (871) 
แอว ผมเรียกมันวาไอแอว  (873) 
โอย โอย! ฉันไมอยากดูหรอก (138) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กง เจาสัวผูเปนเตีย่ของเจาคุณพอผูซ่ึงคุณเปรมเรียกวากง  (332) 
กระปอง บุหร่ีกระปองจากนอก  (415) 
กระเปา ตาออดลวงกระเปาเสื้อหยิบกระดาษแผนเล็ก ๆ มีรอยยับและมีรอยเปอน

เปรอะหลายแหงสงใหพลอยแผนหนึ่ง  (676)  
กวยเตี๋ยว นี่ฉันมิตองถูกบังคับใหขายกวยเตี๋ยวดวยอีกคน  เหมือนกับเมื่อคร้ังนิยมใส

หมวกกันนั่นหรือ?  (855) 
กิมตึ๋ง พระราชทานนามตามลายเครื่องลายครามกิมตึ๋ง  (523) 
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คํา ตัวอยาง 
เก ฉันเสียดาย  ไมไดเอาหมวกมาฝากคุณอาดวยจะไดเขาชุดกันทั้งสามคนเก 
 ตายไปเลยทเีดยีว  (241) 
เกง เขาวาสมเด็จทานประทับอยูหนาเกงเรือ  (227) 
โกรตน เลิกเลนหมดแลวพวกนกเขา ไมดัด และบอนโกรตน  (663) 
ไก แมพลอยทําไกไปได  (373) 
ขี้ปะติ๋ว เด็กขีป้ะติ๋ว  หนาตาขี้แยพิลึก  (61) 
จองๆ เมื่อญ่ีปุนยังอยูฉันก็เกลียดญีปุ่นเขากระดูกดํา  แตพอเสรจ็สงครามฉันเกิด

สงสารญี่ปุนขึ้นมาทันที  เพราะเหน็มันจองๆนาสมเพช  (952) 
จา แมพลอยจา  แมพลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยัง?  (328) 
ชาววังรังกะตุย เฮอ! ชาววังรังกะตุย  คุณเชยพูด  (88) 
เดี๋ยว เดี๋ยวนี้ทานยังเลนระนาดเอกอยูหรือเปลาขอรับ? (111) 
ตั๋ว ฉันจะซื้อตั๋วพาแมพลอยไปดู  (488) 
ตื๋อ วิ่งตื๋อตรงไปยงัแมอยางไมคดิชีวิต  (16) 
ตุม 
  

พลอยกลับออกมาบานดวยใจตุมๆตอมๆ  เพราะในใจจริงนั้นพลอยอยาก
ไปบางปะอินอยูมาก  (254) 

โธเอย โธเอย! ปานนีอ้นลูกแมจะเปนอยางไรกไ็มรู  (918) 
บอย พอเพิ่ม  พี่ชายแทๆของพลอย  ก็เกิดจะตองหันหนาไปยิม้กับเจกบอยในเรือ  

(559) 
ปอ ไอเชือกกลวยที่ผูกเอาไวมนัก็ลอยปอขึ้นมาเปนโจทกฟองอยูบนผิวน้ํา(243) 
ปาๆเปอๆ พอคนเขารูวาเราเปนยายแกปาๆเปอๆแลวจะทําอะไรก็ไดไมมีใครวา  (697) 
เร็วปร๋ือ เสียงแหมมพูดภาษาฝรั่งเร็วปร๋ือสองสามคํา  (558) 
ออ ออ! คุณสายรองอยางซึมซาบ  (248) 
เอย เดี๋ยวนี้ผูคนหาใชยากเสียแลวพลอยเอย (178) 
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4. จดหมายจากเมืองไทย  (พ.ศ. 2511)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
จะ มารับของซิจะ  (45) 
จุมปุก ใครจะนั่งจุมปุกเหมือนแมวอยูได  (51) 
ไฉโป แทนที่จะตองนั่งเคี้ยวไฉโปหรือเกี้ยมไฉอางทุกวันนี ้ (9) 
ซ่ิวไจ ลูก็คงสอบผานไดเปนซ่ิวไจเปนแน  (11) 
เซ็งตึ๊ง เซ็งตึ๊ง = จีนใหมที่พึ่งเขามาอยูเมืองไทย  (53) 
โตะ ทุกคนรับประทานอาหารรวมโตะกัน  (29) 
บะ บะ  เอามาทําไมกันมากมาย  (41) 
เบหลีหวัน่  (คน) ลูกยังจําเบหลีหวั่นได  (8) 
ปด เคยมาซื้อของที่นี่ตัวดําปด  (52) 
ปบ ปบเปลายอมดงักวาปบที่บรรจุไวเต็ม  (14) 
ลอหยงจัว๊  (คน) ลอหยงจั๊วดูลายมือลูก  (12) 
เลาเตง เขาหวงอยูแตเลาเตง  (40) 
สามกก เขายกเอาขอความในหนังสือสามกกซ่ึงเขาจําไดมาบอกใหลูกเขยีน (12) 
ไหอวง ในเรือเดนิทะเล “ไหอวง”  (7) 
อ้ังบวย  (คน) อ้ังบวยวิ่งหนาตาตื่นออกมา  (46) 
โอย โอย  ไดสิทธิ์ขาดซีนะ  (41) 
ไอยา ไอยา  มันขึ้นแปง  หาวาขึ้นรา  (42) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา กระเปาใบนี้เยบ็ดวยผาดิบหนาๆ  มีหูหิว้  พอใสเสื้อผาได  (23) 
จา ขาเฮียงจา  (45) 
ไซอิ๋ว ทานมีหนังสือไซอ๋ิวไหม  (47) 
เดี๋ยว เดี๋ยวจะจะเริ่มทํางาน  (35) 
ตี๋ จริงๆนา  ไอตี ๋ ของหวานไมดี  (9) 
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คํา ตัวอยาง 
แตจิว๋ ถาไดฝกฝนมากกวานี้เจาจะบอกใครๆวาเจาจบชั้นสูงของโรงเรียนใน

มณฑลแตจ๋ิวกไ็ด  (12) 
ป ฉันตัวดําป ไมนาเปนลูกจนีเลย (52) 
สวงอู อยาเรียกฉนัวาไอตี๋เลย  ฉันชื่อ  "สวงอู"  (9) 
ออ ออ  ฉันทํางานแทนเขา  (41) 
เอย แกเอย  เห็นหรือเปลา  (35) 

 
5. พจนานุกรม 2525  (พ.ศ. 2525) 
    ตรี 

คํา ความหมาย 
กก พวก  หมู  เหลา  =  แกง  (อ.gang)  (1) 
กง (ปาก)  ดื่ม  (2) 
กงเตก (จ)  การทําบุญใหแกผูตาย  (2) 
กระจุบ สวนของโคมตรงที่สวมหลอด  (19) 
กระเจีย๊บ ช่ือไมลมลุกใชเปนผัก  (19) 
กระเจีย๊ว อวัยวะสืบพนัธุ  (20) 
กระตอบ กระทอมเล็กๆ  (29) 
กระติ๊ด ช่ือนกขนาดเล็ก  (30) 
กริก,กริ๊ก เสียงของกระทบกัน  (53) 
กริ๊ง ของแข็งเชนแทงโลหะกระทบกัน  (53) 
กรี๊ด เสียงกรีดๆดังเสียงผูหญิงรองดวยความตกใจ  (16) 
กรุกกรู เสียงนกเขาขนั  (54) 
กวยจั๊บ (จ)  ช่ือของกินทําดวยแปงใชทําเสน  (64) 
กวยจิ ๊ (จ)  เมล็ดแตงโม  (64) 
กวาน (ถ่ิน-พายัพ)  บึง  (66) 
กอ (ถ่ิน-พายัพ)  ทับทิม  (67) 
กอเอี๊ยะ (จ)  ขี้ผ้ึงปดแผล  (69) 
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คํา ความหมาย 
กอก (อ. cock)  เครื่องเปดปดน้ํา  (67) 
กอปป (อ.copy)  กระดาษที่ใชสําหรบัทําสําเนา  (69) 
กะตาก เสียงไกตวัเมยีรองเมื่อออกไข  (72) 
กะติ๊กรกิ จริตจะกานระริก  (72) 
กะโตก เสียงไกตวัผูรอง  (72) 
กะเปบกะปาบ พูดเสียงดังเอะอะไมระมดัระวัง  (74) 
กะหรี่ปบ ช่ือของกินชนดิหนึ่ง  (78) 
กั๊ก ส่ีแยก  เส้ือกั๊ก  เหลา  1  เท  (79) 
กาซ (อ. gas)  อากาศธาตุ  (86) 
กาด (อ.kerosene)  เรียกน้ํามนัที่ใชตามตะเกยีง  (86) 
กาน (ถ่ิน-พายัพ)  คาน แพ สูไมได  (87) 
กิก,กิ๊ก เสียงของแข็งกระทบกนั  (97) 
กิ๊บ ที่หนีบผม  (100) 
กุก (อ.cook)  พอครัว  (102) 
กุกกิก๊ เสียงดัง  (102) 
กุน ขลิบเย็บหุมริมผา  (104) 
กุย (จ.)  คนเลว  (จ. กุย = ผี)  (104) 
กูก นกกุก  (106) 
เก ปลอม  ไมมีราคา  (107) 
เกก วางทา  (107) 
เกกฮวย ดอกเบ็ญจมาศหนูตมกับน้ําตาลดื่ม  (106) 
เกี๊ยว (จ.)  ของกินทาํดวยแปง  (115) 
เกี๊ยะ (จ.)  เกือกไม  (115) 
แกง (อ.gang)  กลุมคนตั้งเปนกกเปนเหลา  (116) 

แกป (อ.cap)  หมวกไมมีปก  ปนแกบ  (117) 

แกส (อ.gas)  อากาศธาตุ  (86) 
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คํา ความหมาย 
ไก (ไทยเหนือ)  ปกุน  (ถ่ิน-พายัพ)  ช่ือตนไม  (123) 
ขงจื๊อ ศาสนาของจีน  (125) 
ขากวย (จ.)  กางเกงจนีขาสั้น  (140) 
จวก ขาวจริง ๆ   (217) 
จอก แพ  เสียงไกรอง  ทองรองเวลาหิว  (218) 
จอกๆ เสียงน้ําไหล  (218) 
จะ เจอกันโดยบังเอิญ  (220) 
จะเอ การเลนชนิดหนี่ง  (220) 
จั๊กกิ้ม (ถ่ิน-พายพั)  จิง้จก  (221) 
จั๊กจี,้จักจี ้ อาการสะดุงเมือ่รูสึกเสียว  (221)   
จั๊กเดยีม อาการสะดุงเมือ่รูสึกเสียว  (221)   
จั๊กเลอ (ถ่ิน-พายัพ)  จิง้เหลน  (222) 
จั๊วะ ขาวจริง ๆ   (217) 
จุกกรู เสียงนกเขาขนั  (54) 
จุบ เสียงดูดปาก  หลอดสําหรับของเหลว  (236) 
จุบแจง หอย  ช่ือเพลง  (237) 
จุนจู หัวหนาและผูจัดการเรือ  (236) 
จูด อาการที่พุงออกไปโดยเร็ว  วิง่จูด  (238) 
เจก คําเรียกคนจนี  (238) 
เจง (จ.)  ลมเลิกกิจการ  (238) 
เจสัว คนมั่งมี  (เรียกคนจีน)  (239) 
เจอ,เจอเจอะ เสนอหนาเขาไปในสถานทีไ่มควร  (239) 
เจา เลิกกันไป  (241) 
เจี๊ยบ จัดมาก  เย็นเจีย๊บ  ลูกไก  (239) 
เจี๊ยวจาว เสียงวี้ดวายวุยวายเพราะตื่นตกใจ  (242) 
แจด จัด  ยิ่ง  (243) 
โจก ขาวตม  (243) 
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คํา ความหมาย 
โจก (อ.joke)  ไพตัวพิเศษ  (joker)  ตัวตลกขบขัน  (243) 

เฉากวย (จ.)  ขนม  (252) 
โฉเบ เกะกะ  แกมโกง  (ปาก)  (254) 
แชบวย กุงทะเล  (279) 
ตกโต (ถ่ิน-พายัพ)  ตุกแก  (312) 
ตั๊กแตน ช่ือแมลงหลายชนิดในหลายวงศ ลําตัวยาว มีขนาดตางๆกนั อาจมีปก

หรือไมมีก็ได  (336) 
ตัวจี๊ด พยาธ ิ (242) 
ตื๊อ รบเราจะเอาใหได  (355) 
ตึดตื๋อ,ตึ๊ตื้อ มาก  (354) 
ตุ อวนตุตะ  (355) 
กะตุก,กะตูก รองกระแทกเสียงที่หูคนอื่น  (72) 
ตุกแก ช่ือไมเถา  (353) 
ตุกตา ของเลนเด็ก  (355) 
ตุกต่ํา ช่ือแรสีดําเหมอืนนิล  (355) 
ตุกติ๊ก ตุงติ้ง  (353) 
ตุกตุน ของเลนสําหรับเด็ก, ใชเขาคูกับตุกตา เปน ตุกตุนตุกตา  (353) 
ตุกตุย (ปาก) ไมสลักสําคัญอะไร  (353) 
ตุดตู ช่ือสัตวชนิดหนึ่ง  (356) 
ตุย (จ.)เอาหมัดกระแทก  ตัวตลกที่ออกมาขัดจังหวะในการสวดคฤหัสถ (356) 
เตก ทุบลง  กดลง  เดินทางไกลมา  (357) 
เตาะ พูดใหสมปรารถนา  (361) 
แตดแต แบนราบ  แบนแตดแต  (362) 
โตะ ส่ิงที่ทําดวยไมมีขาสําหรับเขียนหนังสือ  เชนโตะอิหมาม  (364) 
บงเบง ทําเสียงเอะอะ  (458) 
บวย (จ.)  ช่ือตนไม  สุดทาย  (465) 
บอง ไมเต็ม  บาๆบอๆ  (466) 
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คํา ความหมาย 
บะ เสียงที่เปลงดวยความประหลาดใจ  (468) 
เบจี ๋ (จ.)  แสลงใจ  (484) 
บองแบว มีหนาตาพิลึก  (466) 
โบเบ มีเสียงเอ็ดอึง  (490) 
ปาเตะ (ช.)  ผาโสรง  (ม.batic)  (532) 
ปดเตาะ (ถ่ิน-พายัพ)  ตนพูงคอ  (535) 
ปรูดปราด ปรูดปราด  ฉับไว  (516) 
ปรูฟ กระดาษอารต  (516) 
ปล๊ัก (อ.plug) อุปกรณไฟฟามีขาโลหะ ๒ ขา  (519) 
ปบ ทันทีทันใด  ปุบปบ  (528) 
ปาว เสียงแมวรอง  (532) 
ปด เสียงเปานกหวีด  (536) 
ปบ ชอลูกโปงทําจากยาง, เสียงอยางเสือรอง  (536) 
ปุ เสียงอยางกอนอิฐปา  (537) 
ปุบ ทันใด  ปุบปบ  (537) 
เปก (อ.peg)  หมุด, เสียงดังเคาะไม, แข็งเปก, ภาชนะตวงเหลา  (539) 
เปรี๊ย เสียงที่เกิดจากสิ่งของแตกตึง  (542) 
เปา (ถ่ิน-พายัพ)  ปฉลู  (544) 
เปบ เสียงอีเกงรอง  (545) 
เปยก เล็กมาก  (545) 
เปาะเปยะ (จ.)  [เปยะ  ขนมเปยะ]  (544) 
แปด เสียงดังอยางบบีแตร  (546) 
แปบ (อ.pipe)  ทอน้ํา  ประเดีย๋ว  (546) 
แปรด จัดมาก  (547) 
แปว เสียงแมวรอง  (547) 
แปะ จีนแก (547) 
แปะซะ อาหารปลานึ่ง  (547) 
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คํา ความหมาย 
โป ทําส่ิงบกพรองใหสมบูรณ, ยาโป, รูปโป  (548) 
โปก เสียงดังอยางเอาคอนทุบกระดาน  (548) 
โปกเกอร (อ.poker)  (549) 
โปยเซียน ตนไม  (549) 
โปะ เรือโปะจาย  (549) 
ฟุลสแกป (อ.foolscap)  กระดาษสีขาว  มีเสนบรรทัด  (615) 
โลติ๊น ดูหางไหลแดง  ช่ือไมเถาชนิดหนึ่ง  (739) 
หนังสติ๊ก เครื่องยิง  (847) 
ออดแอด เสียงดัง  (904) 
อะ คําออกเสียงประหลาดใจ  (905) 
อ๊ัก,อ๊ัดๆ เสียงทุบ  อ้ัก,อ๊ัก ๆ ก็เรียก (906) 
อันดาก (ต.)  ล้ิน  (910) 
อาเดะ (ช.)  นอง  (916) 
อันโดก (ต.)  เตา  ตะพาบน้ํา  (910) 
อายปอก ปลาชะโด (918) 
อีโกะ หมอตาล  (925) 
อ๊ีด เสียงรองดัง  (925) 
อ๊ึก เสียงกลืนน้ําลาย  อึก  (927) 
อุบะ คําออกเสียงแสดงความไมพอใจ  ประหลาดใจ  (930) 
อุย เสียงรองตกใจ  (933) 
เอก เสียงไกขัน  (935) 
เอย คํากลาวเมื่อพดูผิด  (936) 
เอว เสียงรองเยาะ  เฮว  (936) 
เอะ เสียงแสดงความฉงน  (937) 
เอี๊ยม (จ.)  ผาติดหนาอกเด็ก  (938) 
เอี้ยมจุน (จ.)  ชอเรอ  (938) 
โอก เสียงไกขัน  , (อ.Oak)  ตนไม  (941) 
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คํา ความหมาย 
โอย เสียงแสดงความเจ็บปวย  (942) 
แฮกึ๊น (จ.)  อาหาร  (946) 

     
    จัตวา 

คํา ความหมาย 
กร็อกกรอย ไมสมบูรณ  (15) 
กระจอหวอ เปด,โจงแจง  (17) 
กระจุงกระจิ๋ง อาการพูดกนัเบาๆทําเสียงเล็กนอย  (19) 
กระจุมกระจิ๋ม จุมจิ๋มกว็า  (19) 
กระจูกระจี ๋ อาการพูดกนัเบาๆดวยอาการสนิทสนม  (19) 
กระจิว๋ เล็กๆ  (19) 
กระปอหลอ ว.  (หนา) เหลอ  (39) 
กระปอง ภาชนะทําดวยเหล็กหรือสังกะสี  (39) 
กระเปา คลายถุง  (39) 
กวยเตี๋ยว (จ.)  ช่ือของกินทําดวยแปงขาวเจา  (64) 
กอย ดู อีกอย  (69) 
กะปากะเปอ เลอะๆ  เทอะๆ  (74)  
กะลอจี ๋ (จ)  ช่ือขนมของจีนชนิดหนึง่  (76) 
กะหลาปา ช่ือเมืองชวา  (ชวา)  ช่ือชมพู  (78) 
กา อาการทําทาวาเกง  กากั่น  (85) 
กิมตึ๋ง เครื่องหมายถวยปน  (100) 
กิ๋ว เสียงพูดเยยใหไดอาย  (101) 
กี๋ (จ.)  ฐานรองสิ่งของ  (101) 
กึ๋น กระเพาะที ่ 2  ของสัตว  (102) 
กุย เสียงพูดเยยใหไดอาย  (101) 
เก งามเขาที  (107) 
เกง (จ.)  เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจาจีน  (107) 
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คํา ความหมาย 
เกงเคง (พายัพ)-(เกงเขง,เกงเคง)  กระเจี๊ยบแดง  (20) 
เกา ปลาทะเล  (113) 
เกี๋ยง ดอกคําเจยีก  เดือนอาย  (114) 
เกี้ยมอ๋ี (จ.)  ของกิน  (115) 
โก ขนมชนิดหนึ่ง  ปาทองโก  (119) 
โกรตน โกสน  (121) 
โกน (ถ่ิน-พายัพ)  ผ้ึง  รวงผึ้ง  (121) 
โกรงเกรง โหรงเหรง  (121) 
โกรน รวงโรยเกือบหมดตน  (122) 
ไก ไถล  ทําไมรู  (123) 
จง ลูกชายคนที ่ 10  วาลูกจง  (กฎ.2)  (213) 
จวง (ถ่ิย-พายัพ)  ตนสนเขา  (218) 
จวงเครือ (ถ่ิน-พายัพ)  ตนสามสิบ  (218) 
จอ ลิง  เด็กซน  (218) 
จอง หงอยเหงา  (219) 
จอแจ เสียงอยางเด็กพูด  (219) 
จอย ซีดเซียว  (219) 
จะ ประกอบคํานาม  ประกอบคําเรียกแม  แมจะ  (220) 
จะเอ การเลนชนิดหนี่ง  (220) 
จั๋ง เต็มที่เต็มแรง  ช่ือปาลม  (จ๋ําหนับ)  (222) 
จา เปนคําขานรับ  (226) 
จ๋ําหนับ เต็มที่เต็มแรง  (230) 
จุงจิ๋ง อาการพูดกนัเบา ๆ  (235) 
จุมจิ๋ม นาเอ็นด ู (237) 
จู หดตวัเขามาสั้นมาก  (236) 
จูจี ๋ เสียงพูดกนัเบาๆ  กระจูกระจี๋ก็วา  (238) 
เจอ,เจอเจอะ เสนอหนาเขาไปในสถานทีไ่มควร  (239) 
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คํา ความหมาย 
เจี๋ยน (จ.)  ปลาทอดแลวปรุงดวยเครื่อง  (242) 
เจี๋ยมเจี้ยม วางหนาไมสนทิ  มีอาการเกอเขิน  (242) 
จับเจี๋ยว (จ.)  หมอดินเล็ก ๆ มีดามจับ  (225) 
แจ แดงแจ  จัด  (242) 
แจว มีเสียงดังชัด  ใสแจว  (243) 
โจงแจง ใสมีแตน้ํา  น้ําแกงใสโจงเจง  (243) 
เดอ เปน  เรอรา  (311) 
เดี๋ยว ชวงระยะเวลาหนึ่ง  ประเดี๋ยวประดาว  (312) 
ตง (จะตงจุย)  ชักเอาเงินไวจากขาไพ  เงินคาตง  (317) 
ตอม เสียงของหนักตกลงน้ํา  (329) 
ตะเหลนเปน ใชประกอบคําวาสูง  ยาว  (338) 
ตะแหลนแปน ใชประกอบคําวาแบน  แบนผิดสวน  (338) 
ตั้งโอ (จ.)  ช่ือไมกินได  (339) 
ตั๋ว (จ.)  บัตรแสดงสิทธิของผูใช  (343) 
ติ๋ง เสียงน้ําหยด  (350) 
ตื๋อ เร็วมาก  (355) 
ตึดตื๋อ,ตึ๊ตื้อ มาก  (354) 
ตุกตุย (ปาก) ไมสลักสําคัญอะไร  (353) 
ตุน (จ.)  การทําใหสุกดวยภาชนะมีน้ํา, หลอกหลวงใหแทบหมดตวั 
ตุม เสียงของหนักตกน้ํา  (356) 
ตุยตุย วาวชนิดหนึ่ง  (356) 
เตา ลูกบาศก  ลูกเตา  ศาสนา  (360) 
เตี๋ยม ที่สําหรับใสขาวเปลือก  (361) 
แตจิว๋ (จ.)  ชาวจีน  (362) 
แตดแต แบนราบ  แบนแตดแต  (362) 
ตุมแตน ช่ือตนไม  (356) 
ไต (จ.)  กลเม็ด  (365) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 374

คํา ความหมาย 
ไตกง (จ.)  นายทายเรือ  (365) 
บอม บุม  (467) 
บาบา ชายลูกครึ่งจีนมลายู  (476) 
บ๋ํา บุม  (477) 
บุม ที่ยุบเปนรอยลึกลงไป  (467) 
เบจี ๋ (จ.)  แสลงใจ  (484) 
โบ เปนรูลึกเขาไป  (490) 
ปรอ ไมติดขัด  (497) 
ประจอประแจ ฉอเลาะ  (500) 
ปร๋ือ พุงไปอยางเรว็  (516) 
ปรู ปร๋ือ  (516) 
ปอ แสดงอาการใหเดน  (522) 
ปอม เสียงของตกน้าํ  (523) 
ปง (ถ่ิน-พายัพ)  ตนปลัง  (525) 
ปว เล็กมาก  ชักไวเสีย  ริบ  (535) 
ป การเลนพนันงวดหนึ่ง  เฉงเงินกันคราวหนึง่ยิ่งกวาปกต ิ เค็มป  ดําป(536) 
ปง เสียงดัง  (537) 
ปอ จัด  ดําปอ  (537) 
ปุงกี๋ (จ.)  เครื่องสานใชโกยดิน  (537) 
ปุม เสียงดัง  (537) 
ปุย อาการที่หลับงาย, ส่ิงบํารุงดิน  (538) 
เป บิดไป  เปไป  (539) 
เปง ยิ่งกวาปกต ิ (540) 
ปาเปอ กะปากะเปอ  (534) 
เปอ เผลอ  เปอเหลอ  (543) 
เปา กระเปา  (544) 
เปาฮื้อ หอยทะเล  (544) 
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คํา ความหมาย 
แปง เสียงดัง  (545) 
แปรแปรน ชางรอง  แปรแปรน  (546) 
ไป ไถล  เปไป  (549) 
มะเกีย๋ง (ถ่ิน-พายัพ)  ตนไม  (632) 
มะตื๋น (ถ่ิน-พายัพ)  ตนกระทอน  (634) 
หงอยกอย ซบเซา  (843) 
หนาจอย มีสีหนาสลด  (847) 
แหงแก หมดทา  (865) 
ออ คําออกเสียง  วิธีแทงถั่วและโป  (886) 
อ๋ัน อวน, ลํ่า  (893) 
ออง (จ.)  เจา  (904) 
ออย เขมจอย  (905) 
อ๋ี ขนมของจีนชนิดหนึ่ง  (908) 
อ๋ีออ กริยาเอาใจประจบ  (908) 
อีกอย นก  (925) 
อีกา หมอชางเหยียบ  (ตนไม)  (925) 
อูอ๋ี เสียงดัง  (934) 
เอง สุนัขรอง  (936) 
เอย คําออกเสียง  บทดอกสรอย  (936) 
แอ เมาแอ  เมาจนพูดล้ินลาก  (939) 
โอ ปลอบเด็ก  (941) 

 
6. พจนานุกรม 2542  (พ.ศ. 2546)     
    ตรี 

คํา ความหมาย 
กก พวก, หมูเหลา  (จ.)  (1) 
กง ดื่ม  (จ.)  (3) 
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คํา ความหมาย 
กรวบ, กรวบ ว. เสียงดังเชนเคี้ยวถูกของแข็ง  (18) 
กระกรี๊ด ว. เสียงหญิงรองดวยความตกใจ  (20) 
กระจุบ สวนของโดมตรงที่สวมหลอด  (กระจุบ)  (24) 
กระเจีย๊บ น. ไมลมลุก  (25) 
กระเจีย๊ว น. อวัยวะเดก็ชาย  (25) 
กระตอบ น. กระทอมเล็กๆ  (36) 
กระติ๊ด น. นกขนาดเลก็, เล็กนิดเดียว  (37) 
กริก, กร๊ิก ว. เสียงของแขง็ เชน แกว โลหะกระทบกนั  (68)   
กริ๊ง ว. เสียงแหลมเบาอยางเสียงของแข็งเปนแทงโลหะ  (68) 
กรี๊ด ว. อาการที่เปลงเสียงรองดังดวยความตกใจ  (69) 
กรึ๊บ ว.เสียงเกิดจากการกลืนของเหลว เชนเหลา (ปาก=ดื่ม) (69)  
กรุกกรู ว. เสียงนกเขาขัน  (69) 
กวยจั๊บ น. ของกินชนดิหนึ่ง  (จ.)  (82) 
กวยจี ๊ น. เมล็ดแตงโมตมแลวตากใหแหง  (จ.)  (82) 
กวาน (ถ่ิน-พายัพ) น. บึง ; น้ําตอนลึก  (85) 
กอ (ถ่ิน-พายัพ) น. ทับทิม  ตนกอ-ตนทับทิม  (87) 

กอก 
 

(อ. cock) น. เครื่องเปดปดน้าํจากทอ (พจน.2493)  (87) 
น. เปลือกตนกอไมทําจุกขวด  (87) 

กอซ น. ผาบางโปรง  (อ. gauze)  (88) 

กอบป น. กระดาษที่ใชทําสําเนา  (อ. carbon paper, copy)  (88) 
กอเอี๊ยะ น. ขี้ผ้ึงปดแผล  (จ.)  (89) 
กะตาก ว. เสียงไกตัวเมียรองเวลาตกใจหรือออกไข  (92)   
กะติ๊กรกิ ว. เร่ิมมีเนื้อมหีนังขึ้น , ก. จริตจะกาน, ระริก  (92) 
กะตุก,กะตูก ก. รองกระแทกเสียงที่หูคนอื่นจนหูอ้ือ  (92) 
กะโตก ว. เสียงไกตัวผูรอง  (92) 
กะเปบกะปาบ ว. พูดเสยีงดังเอะอะ  ไมระมดัระวัง  (95) 
กะลอจี ๊ น.ขนมของจีนชนิดหนึ่ง  (จ.)  (97) 
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คํา ความหมาย 
กะหรี่ปบ น. ของกินอยางหนึ่ง  (100) 
กั๊ก น. (ถ่ิน-พายัพ) เรียกทางสีแ่ยกวาส่ีกั๊ก, หนึ่งในสี่ของเหลา,เส้ือกั๊ก  (101) 

กาซ (อ. gas)  น. อากาศ  (110) 

กาด (อ. kerosene)  น. เรียกน้ํามนัที่ใชตามตะเกียง  (111) 
กาน (ถ่ิน-พายัพ) ก. คาน, แพ, สูไมได  (111) 
กิ๊ก ว. เสียงของแข็งกระทบกนั  (125) 
กินโตะ ก. กินเลีย้งดวยอาหารอยางดีแบบนั่งโตะ  (127) 
กิ๊บ น. ที่หนีบผมทําดวยโลหะหรือพลาสติกเปนตน  (129) 
กี๊ น. เวลาที่ลวงไปหยกๆมักใชประกอบคํา  เมื่อกี ๊ (130) 
กุก  น. นกชนดิหนึง่ในพวกนกเคา (พจน. 2493)  (131) 

น. คนทําอาหารในโรงแรม/ภัตตาคาร (อ. Cook)  (131) 
น. ตนไมชนดิหนึ่งขึ้นตามปา  ใชทํายาได  เรียกวาออยชาง  ก็ได  (131) 

กุกกิก๊ ก. พูดหรือเลนกันเงยีบๆ, ประจบ, กุกๆกิ๊กๆ  (131) 
กุน ก. ขลิบเย็บหุมริมผาหรือของอื่นๆ  (133) 
กุย น. คนเลว  (จ. กุย = ผี)  (134) 
กูก น. นกกูก  (137) 
เก ว. ปลอมหรือเลียนแบบ  (137) 
เกก ก. วางทา  (ปาก)  (137) 
เกกฮวย น. ไมลมลุก  ดอกตากแหงปนกับน้ําดื่ม  (137) 
เกี๊ยว น. ของกิน  (จ.)  (148) 
เกี๊ยะ น. เกือกไมแบบจีน  (จ.)  (148) 
แกง น. กลุมคําที่ตั้งเปนกก  (อ. gang)  (149) 
แกป น. หมวกของทหาร  (อ. Cap)  (150) 
แกส น. อากาศธาต ุ (อ. Gas)  (153) 
ไก (ถ่ิน-ไทยเหนอื) น. ปกุน  (158) 
ไก น. ตะเคยีนเผอืก  (814) 
ขงจื๊อ น. ศาสนาของจีน  (จ.)  (160) 
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คํา ความหมาย 
ขากวย น. กางเกงจีน  (จ.)  (180) 
จวก ว. ขาว  (292) 
จอก ว. เสียงไกรองเมื่อเวลาเจ็บหรือใกลตาย  (293) 
จอกๆ ว. เสียงน้ํา  (293) 
จะ ว. คําตอทายคาํเชิญชวน  (295) 
จะ ก. เจอกนัโดยบังเอิญ  (295) 
จะจา ว. เรียกอาการเด็กเริ่มหดัพูด  (295) 
จั๊กกิ้ม (ถ่ิน-พายัพ) น. จิ้งจก  (296) 
จกัจี,้ จั๊กจี ้
  

ก. อาการที่ทําใหรูสึกเสียวสะดุงหรือหัวเราะโดยไมได 
ตั้งใจเมื่อถูกจีท้ี่เอวหรือรักแร  (296) 

จั๊กเดยีม ก. กระดาก, เขินอาย  (296) 
จั๊กเลอ (ถ่ิน-พายัพ) น. จิ้งเหลน  (297) 
จั๊กแหลน ว. หวุดหวิด  (297) 
จั๊วะ ว. ขาว  (303) 
จี๊ด 
 

ว. เล็ก, เล็กมาก  (314) 
ว. จัด  (314) 

จุกกรู ว. เสียงนกเขาขันคู  (316) 

จุบ 
 

ว. เสียงอยางเสียงดูดปาก  จบู  (318) 
น. หลอดสําหรับดูด  (อ. tube)  (318) 

จุบแจง 
 

น. หอยทะเล  (318) 
น. เพลงไทย  (318) 

จุนจู น. ผูจัดการเรอื  (จ.)  (318) 
จูด ว. อาการที่พุงตัวออกไปโดยเร็ว  (320) 
เจก น. คําเรียกคนจีน  (320) 
เจง ก. เลิกลมกิจการเพราะขาดทนุ  (จ.)  (320) 
เจสัว น. คนที่มั่งม ี (322) 
เจา ก. เลิกกันไป  (ภาษาการพนนั)  (325) 
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คํา ความหมาย 
เจี๋ยน น. กับขาว  (จ.)  (326) 
เจี๊ยบ 
เจี๊ยบ 

ว. จัด  มาก  (326) 
ลูกไก  (326) 

เจี๊ยว 
 

น. กระเจี๊ยว  (327) 
(ปาก)  ก. สงเสียงดังเซ็งแซกอใหเกิดความรําคาญ  (327) 

แจด (ปาก)  ว. จดั, ยิ่ง, ในคําวาแดงแจด  (328) 
แจดแจ, แจดแจ (ปาก) ว. มีกิริยาจุนจานเกินพอด ี (328) 
จแีจบ (ถ่ิน-พายัพ) นกกางเขน  (314) 
โจก น. ขาวตมชนดิหนึ่งทีใ่ชปลายขาวตมจนเละ  (จ.)  (328) 

ว. มีน้ํามากเกนิสวน(ใชแกน้ําแกง),เสียงดังอยางเสียง 
น้ําลายไหล  (328) 
น. ไพตวัพิเศษจะใชแทนตวัไหนก็ไดตามตองการ 
(อ. joker)  (328) 
น. ตัวตลก (อ. Joker) , เร่ืองตลก  (328) 

ซีอ๊ิว, ซ่ีอ้ิว น. เครื่องปรุงรสอยางน้ําปลาทําดวยถ่ัวเหลือง  (381) 
ดะโตะยุติธรรม 
  

(กฎ) น. ขาราชการฝายตุลาการซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูมี 
อํานาจและหนาที่ในการวินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายอิสลาม (399) 

ตกโต (ถ่ิน-พายัพ)  น. ตุกแก  (421) 
ตอก 
 

น. กลอง  (435) 
น. ช่ือไก  (435) 

ตอกๆ ว. อาการที่เดนิเรื่อยๆ , เสียงดัง  (435) 
ตอกตอย ว. ซอมซอ  (435) 
ตะเบะ ก. ทําความเคารพอยางคนในเครื่องแบบ  (ปาก)  (443) 
ตาตั๊กแตน น. เทียน  (458) 
ตั๊กแตน น. ช่ือแมลง  (449) 
ตัวจี๊ด น. พยาธ ิ (454) 
ติ๊ดเดยีว, ติ๊ดหนึ่ง ว. เล็กนอย  (ปาก)  (465) 
ตะโลดโปด น.ช่ือกลองสองหนา, การเลนพื้นเมืองทางภาคเหนือ  (443) 
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คํา ความหมาย 
ตื๊อ ว. รบเราจะเอาใหได  (470) 
ตื๋อ, ตื๊ดตื๋อ ว. มาก  (มืด)  (470) 
ตุ 
 

ว. จ้ําม่ํา, ตุตะ, อวนอุยอาย  (470) 
(ถ่ิน-พายัพ)  น. พระ  (470) 

ตุกแก 
 

น. สัตวเล้ือยคลาน  (470) 
น. ด,ู แค, ดูเกา  (470) 

ตีนตุกแก น. เถาไม  (469) 
ตุกแกในกลม น. ตนตีนตุกแก  (470) 
ตุกตา น. ของเลนเดก็  (470) 
ตุกต่ํา น. แรชนิดหนึง่  (470) 
ตุกต่ําน้ําทอง น. ยาไทย  (470) 
ตุกติ๊ก ก. ตุงติ้ง  (470) 
ตุกตุน น. ของเลนสําหรับเด็ก  (470) 
ตุกตุย ว. ไมสลักสําคัญอะไร  (ปาก)  (470) 
ตุดตู น. เหล็กสําหรบัเจาะรูกระดาษ  (470) 
ตุดตู น. กกชนดิหนึง่  (471) 

น. สัตวเล้ือยคลาน  (471) 
น. สัตวชนิดหนึ่ง  (471) 

ตุบปอง ว. อาการของลอยน้ํา  (472) 
ตุย ก. เอาหมัดกระแทก  (472) 
ตู ก. ประทัง  (473) 
เตก 
เตก 

ก. ทุบลง  (473) 
ก. เดินทางไกล  (บรัดเล)  (473) 

เตาะ ก. พูดเลียบคยีง  (ปาก)  (477)   
แตดแต ว. มีลักษณะแบนราบเพราะถูกเหยยีบ  (479) 
โตด น. ผู/วิธีรับกินรับใชในการพนันแขงมา  (481) 
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คํา ความหมาย 
โตะ น. ภาชนะมีเชงิสูง  รูปคลายพาน  (481) 

น. วัสดุทําดวยไม  (482) 
นักปราชญศาสนาอิสลาม, โตะอิหมาม  (482) 

โตะครึม (ถ่ิน-ปกษใต) น. การละเลน  บูชาครู  (482) 
บงเบง (ปาก) ว. ทําเสียงเอะอะจนฟงไมไดศัพท  (601)   
บวย น. ผลไม  (610) 
บวย ว. ที่สุดทาย  (610) 
บอง, บองๆ ว. บาๆบอๆ  (610) 
บะ, อุบะ อ. คําที่เปลงออกมาแสดงความไมพอใจ  (612) 
บะจาง น. อาหารคาวชนิดหนึ่ง  (จ.)  (612) 
บองแบว ว. มีหนาตาพลึิก  (612) 
โบเบ น. อาหารคาวของจีน  (612) 
ปร๊ีด ว. อาการที่น้ํา/ของเหลวพุงออกมาโดยแรงจากชองแคบๆ,มาก  (673) 
ปรูด ว. อาการที่น้ํา/ของเหลวพุงออกโดยแรง  (674) 
ปรูฟ น. กระดาษอารต, พิสูจนอักษร  (อ. proof)  (674) 
ปล๊ัก (อ. plug)  น. อุปกรณไฟฟามีขาเปนโลหะ 2 ขา , มีเตาเสียบ  (677) 

ปบ ว. อาการที่เปนไปอยางฉับไว  (690) 
ปม ก. ใชเครื่องที่เปนแบบพิมพกดลงบนกระดาษ  (690) 
ปาเตะ 
ปาเตะ 

น. ตําแหนงขนุนาง  (ปาก)  (695) 
น. ผา  (มลาย ู batik)  (695) 

ปาว ว. เสียงอยางเสียงแมวรอง  (697) 
ปดเตาะ (ถ่ิน-พายัพ) น. ตนพุงดอ  (698) 
ปด ว. เสียงดังเชนนั้น  (701) 
ปบ 
ปบ 

น. ปป ลูกโปงที่ทําดวยเจล  (701) 
ว. เสียงเสือรอง  (701) 

ปุ ว. เสียงดัง  (701) 
ปุบ ว. อาการที่เปนอยางฉับไว  (702) 
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คํา ความหมาย 
ปุบปบ ว. อาการที่ทําโดยรีบรอน  (702) 

เปก 
เปก 
เปก 
เปก 

ว. เสียงดังอยางเสียงเคาะไม  (705) 
น. หมุดสําหรบัตรึงส่ิงตางๆ  (อ. peg)  (705) 
ว. ใชสําหรับคาํวาแข็ง  (705) 
น. ภาชนะสําหรับตวงเหลา  (705) 

เปรี๊ยะ, เปรียะ ว. เสียงที่เกิดจากสิ่งของที่แตกหรือขาด  (710) 
เปา (ถ่ิน-พายัพ) น. ปฉลู  (713) 
เปาะ ว. เสียงดัง  (713) 
เปาะเปยะ (จ.) อาหาร  (713) 
เปบ ว. อีเกงรอง  (715) 
เปยก ว. เล็กมาก  (715) 
เปยบ ว. ที่สุด  (715) 
เปยว ว. เสียงเปาปากแสดงความพอใจ  (715) 
เปยะ, เปยะ น. ขนมเปยะ  (715) 
แปด ว. เสียงดังอยางเสียงแตร  (715) 
แปน ว. เสียงดังอยางเสียงแตร  (715) 
แปดแป ว. มีลักษณะราบ, แตดแต  (715) 
แปบ 
แปบ 
แปบ 

น. ทอน้ํา  (อ. pipe)  (717) 
น. ลูกดุมติดเสือ้  (717) 
ว. ประเดี๋ยวเดยีว  (717) 

แปรด ว. จัดมาก  (718) 
แปลบ, แปลบๆ ว. ปลาบ  แวบ  วาบ  อาการที่รูสึกวาบเขาไปในหัวใจ  (719) 
แปว ว. เสียงอยางเสียงแมวรอง  (719) 
แปะ น. ชายจนีแก  (719) 
แปะชาย น. ผักกาดขาว  (111) 
แปะซะ น. อาหาร  (จ.)  (719) 
โป ก. สงเสริมส่ิงที่บกพรอง  ยาโป  (จ.)  (720) 
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คํา ความหมาย 
โปก ว. เสียงอยางเอาคอนเคาะกระดาษ  (720) 
โปกเกอร น. การพนัน  (อ. poker)  (720) 
โปป น. (อ. pope)  (722) 
โปยเซียน น. ไมพุม  (721) 
โปยเซียน น. อาหารจีน  (721) 
โปะ 
 

น. ที่สําหรับดกัปลาทะเล  (722) 
น. เรือโปะจาย  (722) 

โปะจาย น. เรือ  (722) 
โปะแตก น. อาหารชนิดหนึ่ง  (722) 
ฟุลสแกป (อ. Foolscap)  กระดาษ  (814) 
โลติ๊น หางไหลแดง  (1045) 
สะเตะ น. อาหารชนิดหนึ่ง  (1151) 
ออดแอด ว. เสียงดังอยางเปดประต ู (1344) 
ออย ว. ครางออย  (1345) 
อะ ว. คําที่เปลงออกมา  (1345) 
อ๊ักๆ เสียงดัง  (1346) 
อันดาก น. ล้ิน  (ต.)  (1354) 
อันโดก น. เตา , ตะพาบน้ํา  (ต.)  (1354) 
อาเดะ น. นองชาย  (ช.)  (1363) 
อายปอก น. ปลาชนิดหนึ่ง  (1366) 
อ๊ี น.คําเปลงออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (1377) 
อ๊ีด ว. เสียงรองอยางดัง  (1377) 
อีโกะ น. ปลาน้ําจืด  (1377) 
อ๊ึกๆ ว. เสียงสะอกึ  (1377) 
อุบะ อ. คําที่เปลงออกมา  (1385) 
อุย อ. คําเปลงเสียง  (1388) 
เอ, เอ อ. คําที่เปลงออกมาแสดงความแปลกใจสงสัย  (1391) 
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คํา ความหมาย 
เอย อ. คําเปลง  (1394) 
เอว คําเปลงเสียง  (1394) 
เอะ คําเปลงเสียง  (1397) 
เอี๊ยด ว. เสียงดัง  (1397) 
เอี๊ยม น. แผนผาคาดหนาอกเด็ก  (จ.)  (1397) 
เอี้ยมจุน น. เรือ  (1397) 
เอื๊อก ว. เสียงคําในลําคอ  (1401) 
แอด ว. เสียงดัง  (1398) 
โอก น. ตนไมชนดิหนึ่ง  (อ. Oak)  (1400) 
โอก ว. เสียงอยางเสียงไกรอง , อาการที่แสดงวาเหลืออด 
ฮอยจอ น. อาหารชนิดหนึ่ง  (จ.)  (1401) 
แฮกึ๊น น. อาหารจีน  (จ.)  (1407) 

 
    จัตวา 

คํา ความหมาย 
กร็อกกรอย ว. ไมสมบูรณ  (19) 
กระจองหงอง ว. อาการนั่งยองๆจองดู  (22) 
กระจอหวอ ก. เปด  โจงแจง  (22) 
กระจิ๋ง ใชเขาคูกับคํากระจุง  เปนกระจุงกระจิ๋ง  (24) 
กระจิ๋ม ใชเขาคูกับคํากระจุม  เปนกระจุมกระจิ๋ม  (24) 
กระจิว๋ ว. เล็กๆ  (24) 
กระจิว๋หลิว (ปาก) ว. เล็กมาก  (24) 
กระจุงกระจิ๋ง ก. พูดกนัเบาๆ  (24) 
กระจุมกระจิ๋ม ว. นาเอ็นด ู (24) 
กระจูกระจี ๋ ก. พูดกนัเบาๆ  (24) 
กระจี ๋ ใชเขาคูกับคํากระจู  เปนกระจูกระจี ๋ (24) 
กระปอง น. ภาชนะทําดวยเหล็กวิลาดหรือสังกะส ี (49) 
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คํา ความหมาย 
กระปอหลอ ว. หนา (เหลอ)  (50) 
กวยเตี๋ยว น. ของกินชนดิหนึ่ง  (จ.)  (82) 
กอย น. นกชนดิหนึง่  (88)   
กะเดี๋ยว ว. ประเดี๋ยว  (ปาก)  (91) 
กะหลาปา 
 

น. เมืองในเกาะชวาสมัยโบราณ  ปจจุบันเรยีกปตตาเวยี  (100) 
น. ชมพู  (ชวา)  (100)   

กา ว. อาการที่ทําทาวาเกง  (ปาก)  (109) 
กากั่น ว. อวดกลา  (มักใชแกผูหญิง)  (109) 
กิมตึ๋ง น. เครื่องหมายถวยปนที่สงมาจากจนี  (จ.)  (129) 
กิ๋ว ว. เสียงรองเยาะเยย  บางทีทําอาการกระดกินิ้ว  (130) 
กิ๋ว (ถ่ิน-พายัพ) น. ขนที่ขึ้นบนไฝดํา  (130) 
กี๋ ฐานสําหรับรองสิ่งของหรือสําหรับนั่ง  (130) 
กึ๋น น. กระเพาะที่ 2 ของสัตวปก  (131) 
กุยๆ, กุย ว. เสียงรองเยาะเยย  (134) 
เก ว. งามเขาท ี (137) 
เกง น. เรือนตึกที่มรูีปหลังคาแบบศาลเจาจีน  (138) 
เกา น. ปลาทะเล  (145) 
เกี๋ยง (ถ่ิน-พายัพ)  เดือนแรกของป  คือเดือนอาย  (147) 
เกี๋ยง (ถ่ิน-พายัพ)  ขีดกา, ขีดไขว  (147) 
เกี๋ยงคํา (ถ่ิน-พายัพ)  ตนลําเจียก  (147) 
เกี้ยมอ๋ี น. ของกินชนดิหนึ่ง  (จ.)  (147) 
โก น. ขนมชนิดหนึ่ง  (จ.)  (153) 
โกน (ถ่ิน-พายัพ, อีสาน) น.โพรงไม  (155) 
โกรงเกรง ว. โหรงเหรง  (156) 
โกรตน น. โกรสน  (156) 
โกรน ว. รวงโรยเกือบหมด  (158) 
ไก (ถ่ิน-พายัพ) ไมตนชนิดหนึ่ง  (158) 
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คํา ความหมาย 
ไก ว. ไถลทําเปนไมรู  (158) 
จง 
  

(โบ) น. เรียกลูกชายคนที่ 10 วาลูกจง คูกับลูกหญิงคนที่ 10 
วาลูกอัง  (285) 

จวง (ถ่ิน-พายัพ) น. ตนสนเขา  (292) 
จวงเครือ (ถ่ิน-พายัพ) น. ตนรากสามสิบ  (292) 
จอ น. ลิง  (293) 
จอง ว. หงอยเหงา  (293) 
จอแจ ว. เสียงเด็กพดู  (293) 
จอย 
 

ว. ซีดเซียว, หงอยเหงา, สลด  (294) 
ว. คําแตง, คําวาเหลือง  (294) 

จอย, จอยๆ ว. คลอง, ไมหยุดปาก  (295) 
จะ 
 

ก. เสียงประกอบคํานาม  (295) 
ว. เสียงประกอบคําเรียก  (295) 

จะจา ว. เรียกอาการเด็กเริ่มหดัพูด  (295) 
จั๋ง ว. เต็มที ่ เต็มแรง  จั๋งหนับ  (297) 
จา ว. คําขานรับ  (303) 
จ๋ําหนับ ว. เต็มที ่ (310) 
จี๋ 
 

ว. เร็ว, จัด รอนจี;๋ ปาดจี ๋ (314) 
ว. (ถ่ิน-พายัพ) ตูม  (314) 

จี๋จอ จิงจอ  (314) 
จุงจิ๋ง ก. พูดกนัเบาๆ  (316) 
จุมจิ๋ม ว. เล็กๆนอยๆ  (318) 
จุนจู ว. หดตัวเขาไปมาก, ส้ันมาก  (318) 
จู ว. (จุ) หดตัวเขาไปมาก  (320) 
จูจี ๋ ก. พูดกนัเบาๆ  (320) 
เจง ว. ดีเลิศ  (320) 
เจอ, เจอเจอะ ก. เสนอหนาเขาไปในที่ไมควร  (322) 
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คํา ความหมาย 
เจี๋ยมเจี้ยม ว. วางทาไมสนิทมีอาการเกอเขิน  (326) 
จับเจี๋ยว น. หมอตมน้ํา  (จ.)  (302) 
แจ ว. จัด  แดงแจ  (327) 
แจดแจ, แจดแจ (ปาก) ว. มีกิริยาจุนจานเกินพอด ี (328) 
แจว ว. มีเสียงดังกังวานแจมชัด, ใสมาก  (328) 
โจงครึ่ม,โจงครึ่ม ว. ลักษณะเสยีงอยางหนึ่งคลายกับเสียงกลองแขกดัง (328) 
โจงเจง ว. ใสมีแตน้ํา  เชน  น้ําแกงใสโจงเจง  (328) 
เดี๋ยว ว. ชวงระยะเวลาหนึ่ง  (417) 
เดอ, เดอดา ว. เปน, เรอรา  (414) 
แดะแด ว. ดัดจริตดีดดิน้  (ปาก)  (417) 
ตง 
 

ก. ชักเอาเงนิไวจากขาไพ  (422) 
ก. ขัดไมขันชะเนาะไมใหเล่ือนหลุด  (422) 

ตอกตอย ว. ซอมซอ  (435) 
ตอม ว. เสียงของหนักขนาดเล็กตกลงน้ํา  (437) 
ตะเหลนเปน ว. ใชประกอบคําสูง, ยาว (ผิดสวน)  (448) 
ตะแหลนแปน ว. ใชประกอบคําแบน, แบน (ผิดสวน)  (448) 
ตังโอ น. ไมลมลุก  (จ.)  (450) 
ตั๋ว น. บัตรบางอยางที่แสดงสิทธิ์ของผูใช  (จ.)  (453) 
ติ๋ง, ติ๋งๆ ว. เสียงน้ําหยด  (464) 
ติ๋งตาง ก. ตางวา, สมมุติวา  (464) 
ตื๋อ ว. เร็วมาก  (วิง่)  (470) 
ตื๋อ, ตื๊ดตื๋อ ว. มาก  (มืด)  (470) 
ตุกตุย ว. ไมสลักสําคัญอะไร  (ปาก)  (470) 
ตุน ก. ทําใหสุก  (จ.)  (471) 
ตุปดตุเป ก. เดินเฉไปมา  (472) 
ตุม ว. เสียงอยางของหนักขนาดเล็กตกลงน้ํา  (472) 
เตา น. ลูกบาศก  (476) 
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คํา ความหมาย 
เตา น. ศาสนา  (476) 
เตี๋ยม น. ที่สําหรับใสขาวเปลือก  (478) 
แตจิว๋ น. จีนชาวเมืองแตจิว๋  (479) 
แตดแต ว. มีลักษณะแบนราบเพราะถูกเหยยีบ  (479) 
ไต น. กลเม็ด  (ปาก)  (483) 
ไตกง น. นายทายเรอื  (483) 
บอม ว. บุม  (612) 
บาบา น. ชายที่เปนลูกครึ่งจีนกับมลายู  (624) 
บ๋ํา ว. บุม  (625) 
บื๋อ ว. เสียงดังอยางเรงเครื่องยนต  (628) 
บุงกี๋ น. เครื่องสานคลายรูปเปลือกหอยใชโกยดนิ  (630) 
บุม ว. รอยยุบที่ลึกลงไป  (632) 
โบ ว. เปนรูลึกเขาไป  (641) 
ประจอประแจ ว. อาการพูดเอาอกเอาใจ  (655) 
ประจิ้มประเจอ ว. พูดจาและแสดงกริยาเสนอหนา  (656) 
ประเดี๋ยว น. ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  (659) 
ปรอ 
 

ว. อาการที่นกบินเร็ว  (652) 
ว. อาการที่นกบินพุงไปเรว็  (673) 

ปรู ว. ปร๋ือ  (674) 
ปอ ก. แสดงอาการโดยจงใจ/ไมจงใจใหเห็นเดนชัด  (682) 
ปาทองโก น. ของกินของจีน  (695) 
ปอม ว. เสียงดังอยางมีของหนักตกลงน้ํา  (683) 
ปง 
 

ว. มาก  (685) 
(ถ่ิน-พายัพ) น. ตนปลัง  (685) 

ปว 
 

ก. พลาดจากทีห่วัง  (699) 
ว.เล็ก  (699) 
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คํา ความหมาย 
ป 
 

น.การเลนพนนั  (700) 
ว. ประกอบคําอ่ืน  หมายความวายิ่งกวาปกติ  (700) 

ปง ว. เสียงดัง  (701) 
ปอ ว. จัด  (701) 
ปุงกี๋ น. เครื่องสาน  (702) 
ปุม น. ยอดทีนู่นกลม  (702) 
ปุย 
 

น. ส่ิงที่ใสลงไปในดนิใหธาตุอาหาร  (703) 
ว. อาการที่หลับงาย  สบาย  (703)   

เป ว. ปดไป  เฉมา  (705) 
เปง ว. ยิ่งกวาปกต ิ (705) 
เปอ, เปอเหลอ ว. เหมอ  เผลอ  (712) 
กะปากะเปอ ว. เลอะๆเทอะๆ  (94) 
ปาเปอ, ปาๆเปอ ว. หลงๆลืมๆ  (697) 
กระเปา น. เครื่องใชรูปคลายถุง , พนักงานเก็บคาโดยสารรถหรือเรือประจําทาง(50) 
เปา น. กระเปา  (713) 
เปาฮื้อ 
 

น. หอยทะเล  (713) 
น. เห็ด  (713) 

แปง ว. เสียงดัง  (715) 
แปดแป ว. มีลักษณะราบ, แตดแต  (715) 
แปร, แปรแปรน ว. เสียงชางรอง  (718) 
แปรน, แปรนๆ ว. แปรน  (718) 
ไป ว. ไถลไป  (722) 
มะเกีย๋ง (ถ่ิน-พายัพ) ตนไมชนิดหนึ่ง  (844) 
มะตื๋น (ถ่ิน-พายัพ) ใชเรียกกระทอน  (41) 
แหงแก ว. แน, แนนอน  (1311) 
ออ 
 

น. วิธีแทงโป  (1341) 
ว. คําที่เปลงออกมาเพราะรูแลว  (1341) 
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คํา ความหมาย 
อ๋ัน ว. มีเนื้อแนน  (1354) 
อีกอย น. นกชนดิหนึง่  (1377) 
อ๋ี 
 

(จ.)  ขนมชนิดหนึ่ง  (1377) 
ว. คําใชขยายกริยา  คราง  ในคําวา  ครางอี๋  (1377) 

อ๋ี, อ๋ีออ ก. กริยาทีแ่สดงอาการเอาอกเอาใจหรือประจบประแจง (1377) 
อูอ๋ี ว. เสียงดัง  (1391) 
เอง ว. เสียงหมารอง  (1393) 
เอย ว. คําลงทาย  (1394) 
แอ ว. อาการที่เมาเหลามาก  (1398) 
โอ อ. คําเปลงอุทาน  (1400) 

 
7. ความสุขของกะทิ  (พ.ศ. 2546)   
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กิ๊กกัก๊ หัวเราะก๊ิกก๊ักมาตลอดทางในรถไฟใตดนิ  (93) 
จะ กอดแมแนนๆซีจะ ลูกรัก  (47) 
ตาย ตาย  หนาตานาเอ็นด ู (101) 
ตุก คุณตุกรูจักพี่ภทัรดี  (105) 
โตะ ที่สะดุดตาตรงหนาโตะหมูบชูาคือกระถางธูปใหญ  (39) 
ปล๊ัก ชาวบานยังเสียบปล๊ักหุงขาวกันแลวเลย  (36) 
ปม เครื่องไบแพพปมอากาศเขาปอดใหแม  (64) 
ปาบ ตาหาซื้อเรืออีแปะหรือที่ชาวบานในละแวกเรียกเรือปาบ  (23) 
แปบ นาฎาตักแปบเดียวก็เรียบรอย  (98) 
เอย เอย  วาไงอเมริกันบอย  (106) 
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   จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

กระปอง 
  

ยิ้มของยายมีนอยตองสงวนเอาไวอัดกระปองสงออกไปขาย 
ตางประเทศ  (13) 

กระเปา 
  

เด็กๆเอาปนโตไปวางเรยีงในโรงอาหารกอนเอากระเปาหนังสือไป 
เก็บในหองเรียน  (16) 

เก ถามีเวลาก็จะรอยสรอยคอเกๆใหนาฎาสักเสน  (102) 
เกไก แมใสชุดสีดําเปดไหลเกไก  (94) 
เกง รถเกงติดแอรก็ขับมาเทียบหนาโรงเรียน  (17) 
ไขตุน ไขตุนเนื้อเนียนสนิท  (16) 
จูจี ๋ ใหจูจ๋ีกันบาง  (98) 
เดี๋ยว เดี๋ยวนี้กะทิแคกาวขึ้นบนัไดขั้นเดียวกพ็อแลว  (19) 
ตั๋ว นาจะมตีั๋วฟรีแถมใหตาไปสวรรคดวยอีกคน  (39) 
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวควาญชางก็พาไปฆาชิงทรัพยในปากันพอด ี (72) 
ออ ออ  พิราวรรณหกลมคะแม  (60) 
เออ เพื่อนๆชอบเรียกวายายเออ  (60) 

 
8. ภาษาและวรรณคดีไทย  (พ.ศ. 2548)   
    ปท่ี 19  ธันวาคม   2545 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
จะ คัทลียาจะจา  ในหนังสือพิมพไทยรัฐ  (112) 
เจก เจกขาย  (46) 
จําใจ-จําใจ บริหารนิ้ว...แบบจําใจ..จําใจ  (123) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา ไปชอปปงที่เอ็มโพเรียมอุดหนุนกระเปายีห่อ "พราดา"  (125) 
เก ฝายแรกสุดสวยเกดวยผมสีมวง  (127) 
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คํา ตัวอยาง 
จา คัทลียาจะจา  ในหนังสือพิมพไทยรัฐ  (112) 
เดี๋ยว เดี๋ยวนี้ภาคกลางเหลือ  60  เปอรเซ็นต  (188) 
ปุย เจาของชวยออกคาปุยอีกแรง  (188) 
โป ตาโปคําฉันท  ของชิต  บุรทิต  (13) 

 
    ปท่ี 20   ธันวาคม  2546 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
เจก อะไรเอย  เจกขายไทยเขยีน  (193) 

โจก 
  
  

ผะหมี่และโจกนั้นเปนกลุมปริศนาที่มีพัฒนาการเกี่ยวเนื่องกัน    
โจกมาจากโจกเกอร (joker) ซ่ึงหมายถึงตัวตลก     เนื่องจากมีผูชวยทํา 
หนาที่ปลดแผนปริศนาและแจกของรางวลั ชอบแตงตัวใหดูตลก (187) 

ตั๊กแตน ขี่-ชาง-จับ-ตั๊กแตน   (191) 
ตั่วปุย ในเว็บไซต pantip.com นั้นเกิดจากความคิดของสมาชิกที่ใชสมญานามวา 

“ตั่วปุย”  (207) 

โตะ 
  
  
  

โตะ  สมุด แกวน้ํา  (195) 
การเลนเครื่องโตะลายคราม อันเกิดจากประเพณีตั้งโตะเครื่องบูชา 
ในการวิสาขบูชา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั   
ตั้งเครื่องแกวเปนเครื่องนมสัการโตะหมู พระราชพิธี 12 เดือน(120 , 346) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
ตั๋ว คัดลอกจากพระราชพิธี 12  เดือน  (41,92) 
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9. สกุลไทย  (พ.ศ. 2550)   
    ปท่ี  53  ฉบบัท่ี  2744  ประจําวันอังคาร  วันท่ี  22  พ.ค.  2550  (150 หนา ) 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กวน 
  

เธอตองไมตกอยูในสถานะที่ตองกลัวเกรงตอเจาชายรัชทายาทดังที ่ 
 "กวน" ของพระองคทั้งชายหญิงมักจะเปน  (124) 

กาซ ลดการเกินกาซพิษในบรรยากาศ  (117) 
กิ๊ก ดารชาหัวเราะก๊ิกออกมาอีก  (88) 
กุกกิก๊ คงมีแตเร่ืองสนุกสบายกุกก๊ิกไปวัน ๆ  (53) 
เกี๊ยว บะหมี่เก๊ียว  (37) 
ขี้เตะ ที่ทางขี้เตะของมันนาจะทําใหเขาใจไปอยางนั้นจริง ๆ  (43) 
จะ เกิดวันที่เทาไรจะ  (21) 
จี๊ด หญิงสาวปวดจ๊ีดขึ้นสมอง  (126) 
จุกจิ๊ก บานนี้ยังมีมุมจุกจ๊ิกนารักมากมาย  (55) 
เจ "เจเบียบ"  ระเบียบรัตน  พงษพานิช  ออกมาตั้งประเด็นอยางดุดนั  (112) 
เจก เหมือนเรยีกคนจีนวาเจก  (76) 
แจคเก็ต แจคเก็ตตัวที่วาหนาแสนหนาของผม  (78) 
ซีอ๊ิวขาว เปลี่ยนจากน้ําปลาเปนซีอ๊ิวขาวหรือเกลือ  (83) 
แดนเซอร ทาทา  ยัง  สวมชุดสีแดงสดออกมารวมแสดงกับแดนเซอร  (112) 
ตึ๊กตั๊ก ใจสั่นพรั่นพรงึเตนตึ๊กตั๊ก  (103) 
ตุก (ช่ือคน) พี่ตุกก็ไมสบายใจ  (92) 
ตุกตา ตุกตาหมีเบอรลินของผูวาฯ  ททท.  (35) 
โตะ เมื่อมีการจายเงินใตโตะใหกบัผูเลนฝมือดี  (23) 
บูธ การตกแตงแบบเรียบแตสบายตาของบูธประเทศไทย  (35) 
ปร๊ีด "ปร๊ีด..."  เสียงนกหวีดอาจารยชูศักดิด์ังขึ้น (44) 
ปล๊ัก ไมจําเปนก็อยาเสียบปล๊ักทิ้งเอาไว  (117) 
ปอป ทรงบรรเลงเพลงปอปของฝรั่งหลายเพลง  (21) 
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คํา ตัวอยาง 
ปอปแปบ 
  

เผลอปอปแปบ  สมเกียรต ิ พัฒนทรัพย  กไ็ดหลานปูเปนชายวัยเดือนกวา  
(19) 

ปบ พอฟงปุบก็ชอบปบ  (99) 
ปม ถามีถนนหลวงก็จะมปีมน้ํามัน  (19) 
ปุบ พอฟงปุบก็ชอบปบ  (99) 
เปาะเปยะ เราสั่งของซ้ํา ๆ  เดิม ๆ  เชน  กุงพันออย  เปาะเปยะ  (37) 
แปป พูดกันอยูแปป ๆ  หายไปไหนแลว  (133) 
โป ถาวันหนี่งเธอจะลุกขึ้นมารองเพลงโดยไมโป  (113) 
ไป ออกไป…บอกวาใหออกไป  (125) 
เสื้อกั๊ก เขาถักนิตติ้งเปนเสื้อก๊ัก  (56) 
หงวนสีโจว พระเจาหงวนสีโจวฮองเตประเทศจีน  (77) 
อะ อะ ๆ  อยาลืมเวนไวใสดอกนะครับ  (132) 
อุย อุย  น้ําที่ลงพื้นไวยังไมแหงคะ  (132) 
เอ เอ… 5  หรือ  6  เออ  ดูเหมือน  6  กลีบนะคะ  (132) 
โอย " ดารชาคะ...โอย ! "  หลอนรอง  (90) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระปอง เขาเปดกระปองเครื่องดื่ม  (128) 
กระเปา เราก็ตามกระเปาขึ้นไปยังหองพัก  (36) 
กวยเตี๋ยว มีที่นั่งเหมือนรานขาวแกง  กวยเตี๋ยว  ขางถนนบานเรา  (37) 
เก โตะเล่ือนแสนเก  (55) 
จอย  
  

หลอนชะโงกหนาอยูริมเคานเตอรหยิบหลอดสีเฉดตาง ๆ ขึ้นดูอยาง 
สนใจ  ยิ่งพลางพูดพูดจอย ๆไมหยดุปาก  (130) 

จิ๋ว อดีตขาหลวงรุนจ๋ิวในตําหนกั  (21) 
จี๋จา กอน ๆ  นี้ไมเห็นคอยจ๋ีจา  (52) 
เจง แตวาก็ม ี"กลไก" อะไรบางอยางเจงโดนใจ  (55) 
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คํา ตัวอยาง 
แจว เปนกลไกรางเลื่อนที่แจวจริงโดนใจจัง  (55) 
เดี๋ยว เดี๋ยวรอผมดวย  ผมจะลงไปสงเพื่อนกอน  (26) 
ตุปดตุเป เดินตปุดตุเป  หนางอ  คอยถอนสายบัว  (30) 
ติ๋ม (ช่ือคน) บานคุณติ๋มเปนทาวนเฮาสขนาดนาอยู  (55) 
โธเอย โธเอย !  แคออกจากบานชากวาปกติสิบนาทีเทานั้น !  (90) 
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวผมจะเขาประชุมแลว  (126) 
ปร๋ือ เด็กหญิงตอบเร็วปร๋ือ  (131) 
ปว (ช่ือคน) คุณปว  อดีตขาหลวงรุนจิว๋ในตําหนกั  (21) 
ปุม (ช่ือคน) 
  

ไฮโซฯ  ทั้งหลายไปปารีสก็ถามหา  "ปุม"  ปทมา  ศรีสมโภชนกัน 
มากมาย  (19) 

ปุย (ช่ือคน) พี่ปุย-ภรทิพย  นาคหิรัญกนก  (108) 
ออ ออ  กลีบเลี้ยงของมันจะขึ้นมาจากโคนดอก  (132) 

 
    ปท่ี  53  ฉบบัท่ี  2745  ประจําวันอังคาร  วันท่ี  29  พ.ค.  2550  ( 142  หนา ) 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กระตอบ ผูคนหนีฝนเขากระตอบผุพังของตัวเอง  (114) 
กอกๆ แกกๆ พนักงานพิมพดีด  โดยพิมพจิ้มกอกๆ แกก ๆ  (126) 
กูดอาฟเตอรนนู กูดอาฟเตอรนนู  เคท...กําลังจะออกไปขี่มาเลนเหมือนกันหรือ  (122) 
แกง ตอนนั้นอาจจะเปนยุคของแกงส่ีคนก็ได  (70) 
ขงจื๊อ เขาจะไดเรียนหลักปรัชญาของขงจื๊อ  (37) 
จะ ไปเที่ยวทั้งทีกต็องไปที่ใหมซีจะ  (47) 
จิ๊บ (ช่ือคน) จ๊ิบ-วสุ  ในมาดเจมส  บอนด  (11) 
โจว (ช่ือคน) คุณเพ็ญศร ี พุมชูศรี  หรือ  "ปาโจว"  (7) 
ดริ๊งค เขามีไวนแอมฟรีใหเราไดดริ๊งคกนั  (37) 
ดี๊ด ี เหตุไฉนหลักคําสอนดี๊ดีจึงไมยึดถือเปนแบบอยาง  (70) 
ตอก (ช่ือคน) ตอกไมกินปลา  ตอกจะกินไก  (108) 
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คํา ตัวอยาง 
ตาย ตาย...ตาย  มันกลาจริง ๆ นะ  (110) 
ตื๊อ ตื๊อตอไปเถอะกระหมอม  (129) 
ตุกตา 
  

ถาสังเกตดูจะเห็นวาตุกตาทีส่ะสมสวนใหญจะเปนนางฟาแบบ 
ของฝรั่ง  (56) 

โตะ เสีงโทรศัพทที่โตะทํางานของเถียรวัจนดังขึ้นขัดจังหวะพอด ี (26) 
น้ําตาลปบ น้ํามะขามเปยก  น้ําตาลปบ  น้ําปลา  (81) 
บูธ ผูแทนโรงเรียนนานาชาติออกบูธ  (5) 
ปร๊ินเซส 
  

ศันสนีย  ยมะสมิต  ก็ไปรวมเล้ียงยินดีกับทานผูหญิงภรณ ี ลํ่าซํา  
ที่โรงแรมปร๊ินเซส  (19) 

ปร๊ีด สงทางโทรจิตเร็วปร๊ีดเลยคะ  (125) 
ปอกเดง แมจะเปนแค ' ปอกเดง '  (64) 
แปะเจี๊ยะ หามโรงเรียนรับเด็กฝากและหามรับแปะเจ๊ียะ  (24) 
โปก คนแข็งโปกชนิดเถียงนายอยางพี่ติง  ไมกลัวถูกไลออกนี่  (65) 
โปกเกอร 
  

มีพวกพองทั้งในวงราชการและธุรกิจกําลังชิงไหวชิงพริบกับโปกเกอรอยาง
มันในอารมณ  (64) 

มาเกา 
  

เขาเลนทุกชนดิทั้งหวยใตดนิ  มวยตู  บอล  รวมทั้งไปเลนไกลถึง 
ลาสเวกัส  มาเกา  เกนติ้งไฮแลนด  (65) 

เมื่อกี ๊ เม่ือก๊ีผมขับรถไปซื้อของแถวนี้หนอยครับ  (85) 
สกอตแลนด 
  

บรรพบุรุษของเลดี้ผูนี้สามารถสืบยอนไปไดวามีสายเลือดเกีย่วโยง 
กับกษัตริยโรเบิรตที่ 1 แหงสกอตแลนด  (129) 

อ๊ัว อ๊ัวไลล้ือออกแน ๆ  (95) 
อาว อาว...ก็ตอนเจอกันที่โนน  จิว๋ตองคอยสํารวมคําพูดคําจาหนอย  (50) 
อุย อุย !  ถาลงเอยกันได  (48) 
เอ เอ !  คนเดียวกบัที่เคยเปนลูกศิษยคุณนิวาตหรือเปลา  (48) 
เอกซ (ex) เอกซนะคะ  ฉันชื่อชมนาด  (85) 
เอะ แตก็รูสึกวา  เอะ  เราทําชั่วอยู  (100) 
เอา เอา...ก็คนงานอยางแกนี่แหละ  (96) 
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คํา ตัวอยาง 
โอค (ช่ือคน) 
  

สมิทธิ์  (หมอโอค)  อารยะสกุล  รวมถายทอดความรูเกีย่วกับผิวหนัง 
ผิวหนัง  (5) 

โอย โอย !  ยิ่งรูยิ่งนาเสียดายใหญ  (48) 
ไอยา " ไอยา "  เถาแกรอง  (94) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระปอง กระปองสีน้ํามนัที่ใชทาไมมขีนาดเล็กกวากระปองนมเลก็นอย  (125) 
กระเปา กระเปาถือใบแพง  (66) 
กาหลอบ ปลานั้นคือปลาชอนหรือกาหลอบจากแมน้ําแดง  (36) 
เก ผูออกแบบโรงแรมนี้จัดกลุมเครื่องเรือนไดเกไมซํ้าใคร  (61) 
เกง เวทีทําเปนรูปเกงจีนสมมุตวิาเปนบาน  (70) 
จะกา(ช่ือราน) เมื่อไปถึงรานจะกาอันเปนหองสองคูหาของตึกแถวเกา ๆ  (36) 
จังได ชุมสูเปนจังไดแนหนอเสี่ยว  (72) 
จิ๋ว เพิ่งเคยไดยนิพี่จ๋ิวพูดคํานี ้ (50) 
เจง หลวงพอ ๆ  เอาใหมซิ...เอาสองตัวเด็ด ๆ นะ  เจง ๆ  ไปเลย  (95) 
แจมแจว ฟงแลวเขาใจชดัเจนแจมแจว  (50) 
ดุง (ช่ือคน) พี่ดุงกําลังจะมาทานขาวกับบทีี่นี่คะ  (13) 
เดี๋ยว เดี๋ยวเถอะ  !  พอแข็งแรงดีตองออกไปลปานอกบานแน ๆ  (19) 
ตั๋ว พี่จะไดจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม  (47) 
ไตกง 
  

นักหนังสือพิมพเกาเลายีห่อ  " ไตกง "  เจริญ  สุระเจริญวงษ  กลับ 
อยูเมืองไทยเปนการถาวรแลว  (19) 

โบ เบาตาทั้งสองขางกลวงโบไรลูกตา  (28) 
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวทุกอยางมันกจ็ะดีไปเองนั่นแหละ  (72) 
ปลาเกา ปลาเกาตมขา  (81) 
ปาทองโก แรก ๆ  เขาเสิรฟผมดวยขนมเคก  ปาทองโก  (24) 
เป " ไอเป... "  (42) 
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คํา ตัวอยาง 
ออ ออ !  ไมใชคะ  นั่นไอวี่...  (48) 
อู (ช่ือคน) อู  ธรรพณธร  รวมงาน  (11) 
เอย สาวเอย...นายอยาหยิ่งผยองกับฉันใหมากนักถาไมอยากจะตองเสียใจ  (77) 

โอ จําไดแตช่ือเลนวา " โอ " คนหนี่ง  (46) 
 
    ปท่ี  53  ฉบบัท่ี  2746  ประจําวันอังคาร  วันท่ี  5  มิ.ย.  2550  ( 142  หนา ) 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กก ตั้งกกเก็บเงินคารักษาความเรยีบรอยจากบานเรือน  (24) 
กระเจีย๊บ นํากระเจ๊ียบลวกน้ําเดือดพอสุก  (81) 
กรี๊ด ปาลมมี่เรียกเสงีกร๊ีด  (5) 
กรุป เคกรุป  อี-เกิรลส  (15) 
กอกแกก มีเสียงกอกแกกตามมา  (134) 
จะ เธอชวยลงไปเปดทายรถเอากระเปาอีกใบขึ้นมาใหหนอยไดไหมจะ  (44) 
จักจั่น (ช่ือคน) ชาคริต-จ๊ักจ่ัน  ไมมีคําวารีเทริน  (104) 
แจซซ คอนเสิรตแจซซ  (13) 
ดี๊ด ี จังหวะดีด๊ ี นายมาหาพีพ่อดีเลยไดไปเทีย่วกัน  (108) 
ตื๊อ แตจริง ๆแลวก็ออนใจกับคนจอมตื๊อดวยกันนะแหละ  (114) 
ตุก มันตุก (ทุกขแท) แต  (เหนือ)  (94) 
ตุกแก ทั้ง ๆ ที่จิ้งหรีด  ตุกแก  หรือแมแตไสเดือนก็ตองใชน้ํา  (56) 
ตุกตา คนหนุมสาวกบัตุกตาหิมะ  (67) 
แต มันตุก (ทุกขแท) แต  (เหนือ)  (94) 
โตะ ลูกสาวไดเข็นรถเข็นพาคุณแมของเธอมาฝากไวที่โตะดิฉนั  (50) 
โนตบุค สายตาเหลือบเห็นจอโนตบุคที่เปดไฟลงานคางอยู  (112) 
บล๊ัฟ 
  

เถาแกงวนเจาของรานนั่งหนาบึ้งอยากจะโพลงอะไรออกไปเพื่อ ' บลั๊ฟ ' 
เสียหล่ียมบาง  (86) 

บอง ยายบองเอย (92) 
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คํา ตัวอยาง 
ปอก (ช่ือคน) คุณพรชัยหรือ " พี่ปอก " ไดออกมาตอนรับเราอยางเปนกันเอง  (32) 
ปา ปา...ผมถามปาจริงเถอะ  วาอยากใหทีมผมชนะมากมัย้  (85) 
ปุบ แตพอพูดถึงชารีฟปุบ  มันตองไมเหลือความเปน  มอส  ปฏิภาณอยูเลย (40) 
ปูน แตมันก็มเีสียงหวูดปูน  ปูน  กองดังไมตางกันเทาไร  (96) 
เปยบ ประโยคสุดทายจือเนนเสียง  แลวดัดใหเหนอเหมือนบิดาเปยบ  (85) 
ไป งั้นล๊ือเอาเงินไปซื้อเอาเลยไป  (86) 
พ็อคเก็ตบุค 
  

หลายคนรูจักเขาจากรายการหรรษาซึ่งสอดประสานสาระความรู 
ควบคูความบนัเทิงดังกลาว  บางก็จากหนงัสือพ็อคเก็ตบุค  (100) 

รถจี๊ป 
  

รถจี๊ปที่ใชทํางานเปนคันเดิมที่  พลากร  สุวรรณรัฐ  พี่ชายเคยใชอยูเปน
ประจํา  (24) 

หัวไชโป หัวไชโปก็หลนแลวหลนอีก  (134) 
อ๊ัว ล้ือทําไมถามอ๊ัวอยางนี้วะ  (85) 
อาว อาว  ก็ผัวเขาบอกเองนี่วาเมียเขาไมวาอะไรซักคําที่เขามีเมียนอย  (115) 
อีสท  เอเชียติก๊ หนี้ที่มีอยูแกหางอีสท  เอเชียติ๊ก  เปนหนี้มาแตสมัยใด  (90) 
อุบส 
  

คุณติเปนคนใจรอน  ไมชอบรอ  ตอนนี้ตัง้หนาตั้งตาแตจะขยายบรษิัท 
ทาเดียว...อุบส... (92) 

อุย อุย !  ทั้งสวย  ทั้งเกงอยางคณุพายยังรูจกัเขิน  (17) 
อุยตาย อุยตาย !  รบกวนอะไรกันคะ  (108) 
อูย อูย !  ไมใชแกเคยลาบวชเดือนเดียว  (108) 
เอย ยายบองเอย  (92) 
เอะ เอะ  นั่นยายพมิยังไมนอนอกีหรือคะ  (92) 
เอา " เอา "  นองสาวอุทานพลางมองหนาพี่ชาย  (68) 
โอคแลนด ที่โอคแลนดเปนอะไรที่นาตืน่เตนมาก  (34) 
โอย โอย...ศึกสายเลือดเลยละ  (46) 
โอะ โอะ !  อยาเลยคะ  หนูเปนคนไมคอยอานหนังสือ  (108) 
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    จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

กระเปา สวนอีกมือหนึง่หิ้วกระเปาใบยอม  (44) 
กวยเตี๋ยว มีรานกวยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทีเด็ดของชาวจีนแตจิว๋  (24) 
เก มุมเกของสี่สาวเกง  (61) 
จังได เสี่ยมาจังได  ขี่เครื่องบินมาบ...(เหนือ)  (86) 
จิ๋ว จ๋ิวกับยานรีกจ็ะไปตั้งแตวนัศุกรเหมือนกนั  (104) 
เจง ไมใชหมายถึงพูดวาเราเจง  เราเกง  (41) 
เดี๋ยว เปลี่ยนทาใหแกเสียบาง  เดี๋ยวจะเมื่อย  (30) 
แตจิว๋ มีรานกวยเตีย๋วลูกชิ้นปลาทีเด็ดของชาวจีนแตจ๋ิว  (24) 
โธเอย ปทโธเอย...กะอีแคสงกาแฟกอนตีหาเพียง  15  นาที  (37) 
ประเดี๋ยว ประเดี๋ยวอ๊ัวจะไปหาอาจารยชูศาก  (86) 
ปร๋ือ เสี่ยหนุมใหญชาวลาวเชื้อสายเวยีดนามพูดภาษาลาวเร็วปร๋ือ  (86) 
ออ ออ  ใหมาอีกแน ๆ คะ  อาน ุ (114) 
อ๋ี (ช่ือคน) วันนัน้พงศพญามาดูบั้งไฟพญานาคกับวนิตา  อู  และอ๋ี  (103) 
อู (ช่ือคน) วันนัน้พงศพญามาดูบั้งไฟพญานาคกับวนิตา  อู  และอี ๋ (103) 
เอย มันไมใชเร่ืองเงินลูกเอย  (84) 
โอ(ช่ือคน) ผูพันโอโทรมาหาดารชาในอกีไมกีว่ันตอมา  (106) 
ไอยา มีเสียงอาซิ่มรอง " ไอยาๆๆ" สามครั้ง  (134) 

 
    ปท่ี  53  ฉบบัท่ี  2747  ประจําวันอังคาร  วันท่ี  12  มิ.ย.  2550  ( 142  หนา ) 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กะ ทูลกระหมอมกะ  (51) 
กาซ การลดปริมาณกาซเรือนกระจกลวนเปนเรื่องที่สามารถทําได  (11) 
กิ๊ก สามีตีแขนนองพลางหัวเราะก๊ิก  (120) 
แกส ทําไดทั้งเชื่อมไฟฟาและเชื่อมแกส  (93) 
จะ ตลอดจนคําลงทายวา " จะ "  หรือ " คะ"  (51) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 401

คํา ตัวอยาง 
เจี๊ยบ น้ําแรแชเย็นเจ๊ียบ  (62) 
เจี๊ยะ ฮือ...ตลกเจ๊ียะ  (77) 
ซีอ๊ิว ซีอ๊ิวญี่ปุน  (60) 
ติ๊ด ติ๊ด  ติ๊ด  ติ๊ด...(เสียงโทรศัพท)  (91) 
ตื๊อ ตั้งแตเปนสาวขึ้นมามันจะมชีายตื้อไมลดละ  (133) 
ตุก (ช่ือคน) พี่ตุก ๆ  (84) 
โตะ บุญชูกับพวกเพื่อนบานแถวนั้นหลายคนกาํลังชวยกนัขนโตะ  (26) 
โธเอย โธเอย  พี่สุขอยูซะที่ไหนละ  (119) 
น้ําตาลปบ น้ําแกงสมใชน้ําตาลปบ  (61) 
บะ บะ...กํานัน  ผูใหญบานมากนัหมดทกุคนกระมังนี ่ (27) 
บิ๊ก (ช่ือคน) คุณหมอบิ๊กเปนพี่ชายคนโต  (13) 
บูธ ผมก็ออกแบบบูธดวยความทีเ่ราทํางานรวมกัน  (41) 
ปล๊ัก ถอดปล๊ักเครื่องใชไฟฟาทกุชนิดหลังใชงาน  (53) 
ปบ หลังเลิกราเสียน้ําตาไปหลายปบ  (104) 
ปุบ พอถึงปายปุบ  เราก็เร่ิมมองวาจะไปปายไหนตอ  (101) 
ปอเปยะ ผมเลยสั่งสองอยางกวยเตีย๋วผัดกับปอเปยะสด  (71) 
แปบ เพิ่งเจอกนัแปบเดียวจะเหมาวาเขาดีไมไดหรอก  (109) 
พ็อคเก็ตบุค 
  

หนังสือสารคดีประวัติศาสตรกรุงเการวบรวมพิมพอีกครัง้ในรูปแบบ 
พ็อคเก็ตบุคขนาดกะทัดรัด  (หนาพเิศษ) 

รถบั๊มพ สมเด็จ ฯ  โปรดขับรถบั๊มพมาก  (21) 
ร็อคเกต ลางผักร็อคเกตใหสะอาด  (60) 
สกอตแลนด หญิงชนบทจากสกอตแลนด  (128) 
สตอค การบริหารจัดการสตอคขาว  (75) 
อุบ ฉันไมไดเอาโทรศัพทมา…อุบ !  (107) 
เอย กันเกราเอย…!!!  (85) 
เอะ เอะ  หรือทรงแสดงพระอาการกริ้วออกมาจนสังเกตได  (50) 
โอ โอ  พี่สาซื้อตุมหูใหมเหรอจะ  (121) 
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คํา ตัวอยาง 
โอค (ช่ือคน) " หยาด "  กับมรสุมขาวลือหลังเลิก " โอค "  (104) 
โอย โอย  แมไปเอาอีตาเสี่ยเหนียงยานหนาหม ู (107) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระปอง องคประกอบเหลานี้สงเสริมใหกระปองดูดมีีเสนห  (62) 
กระเปา ชอแกวสะพายกระเปาใบใหญ  (29) 
กวยเตี๋ยว ผมเลยสั่งสองอยางกวยเตี๋ยวผัดกับปอเปยะสด  (71) 
จอย 
  

สีหนาที่จอยลงและอาการอ้ําอึ้งของพี่สาวทําใหศรีมาลามองแมตาขุน ๆ  
(120) 

จา (ช่ือคน) พอเอาไปวางที่รานคุณจา  ผมก็ไมไดคิดอะไรมาก  (41) 
จิ๋ว เกสรตรงกลางเปนเพชรเม็ดจ๋ิว  (121) 
เจี๋ยน ปลากะพงเจ๋ียนน้ํามันหอย  (81) 
แจว สงเสียงแจว ๆ ตะโกนออกไปจากหอง  (118) 
เดี๋ยว เดี๋ยวแกมจะคยุกับเพื่อนให  (70) 
เบาได (king) เมื่อเอยพระนาม ' จักรพรรดิเบาได '  คนไทยรุนเกายอมจะจําไดด ี (36) 
ตั๋ว การไฟฟาออกตั๋วมาขายเพื่อระดมเงินมาขยายกจิการ  (77) 
ตู (ช่ือคน) โดยเฉพาะอยางยิ่งรองเทาที่จนูและตูซ้ือไดหลายคู  (71) 
ประเดี๋ยว แลวสักประเดีย๋วฉันก็เอาหนงัสือที่วานั่นมาใหเธอด ู (110) 
ปว (ช่ือคน) หลังจากนัน้เราพาปวไปขึ้นที่บานสูง  (21) 
ปาๆ เปอ ๆ นททิรัยไมอยากเชื่อเลยวาตัวเองจะปาๆ เปอ ๆไดถึงขนาดนี ้ (108) 
เปาฮื้อ เห็ดเปาฮื้อในโรงเรือน  (34) 
ออ ออ  เคาจะหามไมใหแกวาเมยีเคานะซี้  (121) 
โอ (ช่ือคน) 
  

หนูโอ-สุภาพรรณ  ทองมาลัย  นักธุรกิจสาวเจาของผลิตภัณฑสปา 
สงออก  (17) 
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    ปท่ี  53  ฉบบัท่ี  2752 ประจําวันอังคาร  วันท่ี  17 ก.ค.  2550  ( 142  หนา ) 
    ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กะ แมกะทานตั้งพระทัยจะยายตําหนักในวันที่ 23 เดือนนี้ (54) 
กา " กา ๆ ! แง ! ..." ลูกกาตกใจบินออกจากรังไปทางซาย  (141) 
กิ๊ก ดีไมดีฉันถูกหาวาเปนก๊ิกเธอละยุง  (77) 
แกง เปนเดก็แกนในแกงไงคะ  (40) 
จะ เพื่อนที่โรงเรียนหรือจะ  (26) 
แจคเก็ต หยาดฝนรวงหลนจากเสื้อแจคเก็ตผารม  (70) 
แจซซ ราตรีแจซซละติน  เทิดไทองคภูมิพล  (19) 
ไฉซ่ิงเอี๊ย 
  

ชาวจีนจากอินโดจีนไมนยิมบูชาไฉซ่ิงเอี้ยหรืออีกนัยหนีง่เทพแหงโชคลาภ  
(136) 

ซีอ๊ิว ใสซีอ๊ิวดํานิดหนอยเพื่อตกแตงใหสวย  (81) 
ตุก (ช่ือคน) มาก็ดีแลว...ตุก  คิดทึ้งคิดถึง  (45) 
ตุกตา ตุกตาของหน ูๆ  (44) 
ตุด อาเอเขาเปนตุดหรือจะ  (45) 
ตี่จูเอี๊ย ไหวตี่จูเอ้ีย  เหลาเอี้ย  บรรบุรุษ  และฮงเฮียตี๋วิญญาณทีเ่รรอน  (137) 
โตะ เขาเดินเขาไปในหองอาหาร ณ โตะไม  (28) 
น้ําตาลปบ ผสมน้ําตาลปบ  น้ําตาลทราย  เกลือเขาดวยกัน  (81) 
บู เพื่อนผมเขียนเหมือนกนั  แตออกแนวบูลางผลาญ  (48) 
ปาปา เด็กหญิงเดินไปยืนขางเถาแกรานชําแลวสงเสียงใสเรียก "ปาปา"  (43) 
ปุบ ผมใชเวลาปุบเดียว  (63) 
พ็อคเก็ตบุค 
  

หนังสือสารคดีประวัติศาสตรกรุงเการวบรวมพิมพอีกครัง้ในรูปแบบ 
พ็อคเก็ตบุค (หนาพิเศษ) 

เหลาเอี๊ย ไหวตีจู่เอี้ย  เหลาเอี้ย  บรรบุรุษ  และฮงเฮยีตี๋วิญญาณที่เรรอน  (137) 
อวง " อวง " เทพที่ยิ่งใหญที่สุด  (136) 
อ๊ัว แมเขาใหอ๊ัวมาแลว  (43) 
เออ " เออ... " ดวงศรีรอง  (44) 
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คํา ตัวอยาง 
เอะ " เอะ "  ดวงศรีรองมาจากหลังรถ  (44) 
เอิ๊ก ทาจะเมาจริง ๆ  เอ๊ิก ๆ ๆ  (124) 
โอย " โอย " ดวงศรีรอง  (45) 
ไอยา ไอยา...อากังเกา  (43) 

 
    จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา เดี๋ยวเอากระเปาลงเลยครับ  (44) 
กวยเตี๋ยว รานกวยเตี๋ยวรถเข็นริมทางรานหนึ่งยังคงเปดขาย  (64) 
เก เธอเอาไปตกแตงจําแลงรานดวยวามคิดอานเก ๆ  (53) 
จอม (ช่ือคน) จอมก็แทบจะเหมาวัสดุเหลือใชเกือบทั้งกอง  (53) 
จา พอจา  อาซูซ่ีนี่เขาเปนผูหญิงหรือผูชาย  (45) 
จิ๋ว จ๋ิวอยากคุยกับยาชื่นดวยคะ  (70) 
แจว (ช่ือคน) นองแจวใชช่ือไหนกย็ังฮ็อตเหมือนเดิม  (17) 
เดี๋ยว เดี๋ยวเร็ว ๆนี้แจวจะไปเปลีย่นชื่อแลวนะคะ  (17) 
ตี่จูเอี๊ย ไหวตี่จูเอ้ีย  เหลาเอี้ย  บรรบุรุษ  และฮงเฮียตี๋วิญญาณทีเ่รรอน  (137) 
แตจิว๋ ตั้งโดยสารชาวแตจ๋ิวในฝรั่งเศส  (136) 
เตอ " เออ... "  เตอเอยช่ือ  (52) 
ปอง (ช่ือคน) น้ําใส ๆ ที่มันเออข้ึนมาคลอตาอยางแทบไมรูตัวคือปองและรัดใจ  (51) 
รถเกง รถเกงคันเกา  (50) 
ออ ออ ! ก็ไมไดเลาอะไรมากหรอกครับ  (27) 
อ๋ิว (ช่ือคน) นี่ละ  นังอ๋ิวขนานแท  (124) 
โอย " โอย... "  เสียงเถาแกรองทักเขา  (43) 
ฮอเฮียตี ๋ ไหวตีจู่เอี้ย  เหลาเอี้ย  บรรบุรุษ  และฮงเฮยีตี๋วิญญาณที่เรรอน  (137) 
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10. ฐานเศรษฐกิจ  (พ.ศ. 2550) 
      ฉบับวันที่ 2-4 ส.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กระดีก๊ระดา เศรษฐกิจ "กระดี๊กระดา" ดูดไีปหมด!  (45) 
กรุป ไมมั่นใจไมมา ผาแผนทาทากรุป ยึดไทยฐานปกอัพโลก  (1)  
กรุปส ทางทาทากรุปสตระหนกัดวีากําลังเดินเขาสูตลาดที่มีการแขงขันมาก(2) 
กาซ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก  (10) 
กุก เชญิกุกระดับหาดาวจากนครปกกิ่ง  (65) 
แกส น้ํามันแกสโซฮอล 91 ในอัตรา 0.10 บาทตอลิตร  (7) 
จิ๊บจอย เผยธุรกิจกําไรแคจ๊ิบจอยแตบางแบงกปลอยกูวงเงินมากเกินเหต ุ (1) 
จุบจิ๊บ รถจักรยานยนตเจอารดีรุนจุบจิ๊บ  (55) 
เจ ซาซือเจ  (17) 
เจง กลุมเครื่องจักรจอเจงคร่ึงหมื่นราย  (7) 
เจบเซน บริษัทเจบเซน แอนด เจสเซน มารเก็ตติ้ง (ที) จํากดั  (27) 
เจสเซน บริษัทเจบเซน แอนด เจสเซน มารเก็ตติ้ง (ที) จํากดั  (27) 
แจคเก็ต เสื้อเชิ้ต, เส้ือโปโล, กางเกงสแลค, แจคเก็ต และสูท ลด 50%  (13) 
โตะ โตะขาวตางประเทศ  (36) 
โนตบุก เอเซอรมียอดขายโนตบุกเพิม่ขึ้น  (38) 
โบเบ รานจําหนายของตนเองในศนูยการคาสงอยางโบเบ  (18) 
บอบบี้ นายบอบบี ้ (37) 
บิ๊ก อคส. เร่ิมออนยอมรับยังไมเคยหารือบิ๊กเพรซิเดนท  (1) 
บิ๊กส สถาบันสอนภาษา แอนดรูว บิ๊กส  (44) 
บุคส แนะนําหนังสือนาอานกับฐานบุคส  (43) 
บูท บูทแสดงสินคา นิทรรศการ  (65) 
ปร๊ินเซส 
  

โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส ที่เชิญชวนนกัทองเที่ยวล้ิมรสชาติอรอยของ 
อาหารเอเชียและยุโรป  (48) 

ปม "ธาริษา" จับตาคาเงินระทึก แนะรัฐ-เอกชนปมหวัใจศก.  (1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 406

คํา ตัวอยาง 
โปก เงินบาทจะแขง็โปกยังไงเธอก็ไมสนจา  (20) 
ฟูด นายปรีชา เพ็งฮั้ว รองประธานบริษัท วารินทร ฟูด แมชชนีเนอรี จํากดั  (1) 
สกูตเตอร บริษัท สกูตเตอร อรีนา จํากดั ผูจัดจําหนายรถจักรยานยนตเจอารด ี (55) 
สตอก 
  

โดยปกตจิะไมมีสวนสายการผลิตเชนที่เรามีทําใหตองสตอกคอมพิวเตอรไว
จํานวนมาก  (38) 

เอะ 
  

เอะ !! กรณีถูกแฮกเว็บไซตเมื่อไรทานสิทธิชัย โภไคยอุดม จะจับไดเสีย 
ทีละทาน  (40) 

แอบแบว ตั้งรับอยางไรกับเศรษฐกิจยคุ "แอบแบว"  (14) 
 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระปอง 
  

บริษัทผลิตทูนากระปองหาคนทานปลาทูนาประจําจากการใสคูปองลง   
บนฝากระปอง  (27) 

กระเปา 
  

สมัยนี้ใครรูภาษาอังกฤษถือวามีชัยไปกวาครึ่ง เหมือนมีดอลลารอยูใน 
กระเปา  (26) 

เกไก ปฏิวัติโฉมหนาสินคาแนวกฬีาใหดูเปนแฟชั่นไดอยางเกไก  (37) 
จิ๊กกี ๋ เรียกผูที่มีพฤตกิรรมแบบเดยีวกันวา "จ๊ิกก๋ี"  (33) 
จิ๊กโก การใชภาษาของวัยรุนอกีแบบหนึ่งเหมือนที่สมัยผมมีคําวา "จ๊ิกโก"(33) 
เจง สงผลงานสุดเจง มาที่สํานักพิมพฐานบุคส  (43) 
โจ สยามเซ็นเตอรย้ําภาพหางวยัโจ  (20) 
เดี๋ยว เขาไมตองการทําตัวหรูหรา เพราะเดี๋ยวถูกเพงเล็ง  (45) 
ตั๋ว 
  

บุตรชายตัวเองที่สงไปทํางานตั้งแตอาย ุ16-17 ป โดยใหไปขายตั๋วที ่
โรงหนัง  (26) 

ปุย ปุยเคมี อินทรยี ตรามังกรทอง  (61) 
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      ฉบับวันที่ 5-8 ส.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรุป ไฮเทค กรุป ไดเซ็นสัญญาซื้อกิจการโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป  (2) 
กลาส 
  

ปจจุบันบริษัทบางกอกกลาสฯ มีขนาดกําลังผลิตขวดแกวใสและขวด 
สีชาจากโรงงาน 2 แหง  (8) 

กอบป อยางไรก็ตามองคกรเหลานีส้ามารถใชวิธีกอบป ล็อกไฟล มาเก็บไว(31) 
กาด โดยมีน้ํามันกาดเพิ่มขึ้น 20.3%  (8) 
กาซ เปลี่ยนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาเปนกาซธรรมชาติ  (39) 
กุกกิก๊ เนื้อเร่ืองรักกุกก๊ิก  (55) 
แกง ก.ล.ต.กลาวโทษแกง 'โบรกเกอรเถ่ือน'  (14) 
แกส เมื่อเติมบางจากแกสโซฮอลครบ 800 บาท รับคูปอง 1 ชุด  (51) 
จาก "เจบิค" จาก! รัฐบาลพรีเปยเมนต  (1) 
จุกจิ๊ก แฟชั่นโชวจาก 3 สาวสวย ไอซ อภิฎฎา-พลอย และนองจุกจ๊ิก  (50) 
เจ ซาซือเจ  (17) 
เจง สุดทายแขงกนัเจง  (39) 
เจี๊ยบ 
  

"นองเจ๊ียบ" อดีตนักขาวสายทหารและผูประกาศขาวสาร ททบ.5  
เจาของหนังสือพ็อกเกตบุก  (12) 

แจกเกต รับผลิต...เสื้อยืด, เส้ือแจกเกต  (66) 
ดั๊บเบิ้ล 
  

รองเอ็มดี บมจ.แอดวานซ อะโกร ผูผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ สูแขงธุรกิจ 
กระดาษเครือซิเมนตไทย  (8) 

โดป พณ.งัดกลยุทธโดปตลาดสหรัฐขายผานตวัแทน  (6) 
ตั๊ก กองทุนไปตั๊ก เอเชี่ยน เรียล เอสเตท  (34) 
ตั๊ด จัดงานฉลองภาพยนตร "ตั๊ดสูฟุด"  (55) 
ตุกตา รูปปนตุกตาดนิเผา  (42) 
โตะ โตะขาวตางประเทศ  (11) 
บิ๊ก บิ๊กการเมนตดิน้ ฝาวิกฤตสินคาหนีซบลาว-ญวน  (1) 
บุคส จําหนายโดย B2S, นานมีบุคส, เอเซียบุคส  (52) 
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คํา ตัวอยาง 
ปบ พอลูกคาหยิบอะไรปุบก็เขยีนปบทันท ี (56) 
ปม ผูคาน้ํามันเปดศึกปรับโฉมปมดึงยอดขายเพิ่มสวนแบงตลาด  (8) 
ปุบ พอลูกคาหยิบอะไรปุบก็เขียนปบทันท ี (56) 
เปยบ แหม...ถอดแบบคุณแมมาเปยบเชียว  (56) 
แปป 
  

เผลอแปปเดยีว! บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่นฯ ผูจําหนายอุปกรณทาง 
ทันตกรรมแบบครบวงจร มีอายุปาเขาไป 30 ปแลว  (20) 

โปก 
  

คนใชแรงงานในภาค "สงออก" นํารองรองรับปญหาไปกอนเพื่อนจาก
คาเงินที่แข็งโปก (34) 

พ็อกเกตบุก 
  

"นองเจีย๊บ" อดีตนักขาวสายทหารและผูประกาศขาวสาร ททบ.5  
เจาของหนังสือพ็อกเกตบุก  (12) 

มาเกา ประสบการณทองเที่ยวมาเกาในรูปแบบใหม  (41) 
สกอต สกอต รังนกแท มอบประสบการณแหงความประทับใจ  (25) 
สตอก เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ํามนัในสตอกของสหรัฐอเมริกาลดต่ําลง  (8) 
ออก ทอลก ออฟ เดอะ ทาวน ของบรรดาออกซัง...เฮย! แมบาน  (12) 
อะ มีนาฬิกาคอลเลกชั่นรุนพิเศษสําหรับวันแมอะปาววจา…  (20) 
อ๊ีด แมอ๊ีด-อรุยา พทุธินันทน รวมแสดงเปนครัง้แรก  (18) 
เอะ เอะ ทําไมมันออกมาไมเหมอืนกัน  (56) 
แอดวานซ 
  

รองเอ็มดี บมจ.แอดวานซ อะโกร ผูผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ สูแขงธุรกิจ 
กระดาษเครือซิเมนตไทย  (8) 

โอค สวนสนุกของ "คุณโอค" ที่ตั้งอยูบนถนนรามอินทรา  (37) 
 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กง นวนยิายเรื่อง "อยูกับกง" เปนที่ประทับใจของคนจํานวนมาก  (51) 
กระเปา เคท สเปด ที่ดาํเนินการผลิตกระเปาแฟชั่น  (29) 
กระปอง 
  

หากมีการลดหรือยกเลิกภาษีจะทําใหการนําเขาทูนากระปองเพิ่มขึ้น 
จากกลุมประเทศอาเซียน  (6) 

เก กิจกรรมประดษิฐการดสุดเกสําหรับวันแม  (20) 
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คํา ตัวอยาง 
โก โกแก  (1) 
กึ๋น 
  

เจาะก๋ึนอภิสิทธิ์ "ผมจะทําหนาที่ตรงนี้ใหดีที่สุด ถาประชาชนให 
โอกาส"  (1) 

โจ เด็กวัยโจคนหนึ่งที่ริเร่ิมตนจากกิจกรรมฮอนดา เรซซิ่ง สคูล  (47) 
ตั๋ง ผลงานฮาระเบิดโลกของ"ไมเคิล ตั๋ง และ ปอ ซูเปอรแบล็ค"  (52) 
ตั๋ว ใหใชตั๋วอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองเสียคาโดยสารเพิ่ม  (39) 
ตี๋ นึกวา "เสี่ยตี๋" อนุพงษ อัศวโภคิน แอบหนไีปเที่ยวพักรอน  (34) 
บุม เมื่อเปนรอยบุมแลวรักษายาก  (53) 
ปอ ผลงานฮาระเบิดโลกของ"ไมเคิล ตั๋ง และ ปอ ซูเปอรแบล็ค"  (52) 
ปุย กากกาแฟที่เหลือมาเผาทําเปนปุยนํามาใชประโยชนไดตอ  (23) 
อ๋ึม เคล็ดลับ 4 ทาเสริม อกอ๋ึม  (52) 
อู แมคาขายขนมปะทะกับอู-ธนากร  (42) 

 
      ฉบับวันที่ 16-19 ส.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรุป คูเอกในธุรกิจนี้ คงหนีไมพนกลุมเดอะมอลลกับเซ็นทรัลกรุป  (18) 
กอก คุยเฟองเรื่องกอกน้ํา  (39) 
กาซ การปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด  (2) 
กิ๊ก ก๊ิกกับอาจารยโจ  (52) 
กุก เชิญกุกระดับหาดาวจากนครปกกิ่ง  (60) 
แกส เพราะสังคมไทยยังรับไมไดกับ "มะมวงบมแกส"  (44) 
คลาค สถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมกับบริษัท คิมเบอลี่ย-คลาค ประเทศไทย  (20) 
คอมเพลกซ สาธุประดิษฐคอมเพลกซ  (67) 
จะ ไปชมงานที่สุดแสนจะโรแมนติกนีไ้ดนะจะ  (26) 
จี๊ป รถยนตอเนกประสงค อยางจ๊ีป แกรนด เชโรกี  (47) 
เจ ซาซือเจ  (17) 
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คํา ตัวอยาง 
แจกพอต กลุมที่แจกพอต กระเด็นออกไปอยูนอกแนวเสนเสยีง  (39) 
แจกเกต เสื้อแจกเกตกันหนาวได  (51) 
แจส เทศกาลดนตรแีจส  (51) 
ดีเวลอปเมนต โดยหุนที่จะไดรับประโยชนไดแก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต 

จํากัด (16) 
เดะ แตไดกล่ินอายมังกะเดะ ๆ  (27) 
ตอด ตอดเปดตัวภาพยนตรโฆษณาชุดใหมทีใ่ชพรีเซนเตอร 3 คน  (17) 
ตุกตา ชุดของเลนประกอบตุกตา "บารบี้"  (28) 
โตะ กอนหนานี้ไดเคยปรารภปญหาดังกลาวกับดาโตะศรี ราฟดาห ดาซิซ  (2) 
โนดบุค ใชไดทั้งโนดบุคและ PC  (63) 
บิ๊ก บิ๊กทีโอที ขูฟองแพง คุมครองฉุกเฉิน  (32) 
บุคส นานมีบุคสเชญิรวมงาน "Thriller Collection เสียดายถาไมไดอาน"  (36) 
บูเกะตา การเรงรัดสรางสะพานบูเกะตา  (45) 
บูท บูทแสดงสินคา นิทรรศการ  (60) 
ปอปปูลา พิซซา ฮัท 1150 ขอแนะนํา ปอปปูลาพิซซา  (20) 
ปบ ชาปบคูแขงมาแลว  (56) 
ปม จําหนายเครื่องปมเข็มกลัด  (65) 
แปป โดยคิดวาใชเวลาเพียงแปปเดยีว  (48) 
สกอต สกอต รังนกแท ดูแลเปนประจํา  (32) 
สกูป สกูปพิเศษแหวกแนว "รวมพลนักลาน้ํามนั"  (47) 
สตอก เจาหนาทีเ่ช็คสตอก  (59) 
สอิ๊ด "ลุงสอ๊ิด อุมา" อายุใกลจะ 80 ป อาศัยอยูชุมชนคลอง 4  (39) 
แอว ส่ิงที่คุณแอวพูดไดขณะนี ้คือ "รูงี้ซ้ือที่ดินรอบๆบานไวก็ดี.."  (18) 
โอค พบกับคุณหมอในฝนของสาว ๆ โอค-สมิทธิ์ อารยะสกลุ  (52) 
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     จัตวา 
คํา ตัวอยาง 

กระเปา คณะทํางานของ "พานาโซนิค" ตองเก็บขาวของแพก็กระเปาเดินทาง  (22) 
เก ขึ้นปกดวย เก-ชลลดา เมฆราตรี  (52)   
เกง ในตางจังหวดัรถยนตกระบะจะมยีอดขายมากกวารถเกง  (26) 
จิ๋ว 
  

ทําบุญแกเดก็ดวยโอกาสทั่วโลก ดวยการซื้อ Mini Red Ball ลูกบอลจ๋ิว 
สีแดง  (20) 

จี๋ คณะเดินทางมเีวลาทานอาหารกลางวันแค 10-15 นาที ก็ตองวิ่งจ๋ีขึ้นรถ (22) 
เจง พิสูจนอินเตอรเน็ตไรสายในรอบสองป ประสิทธิภาพเจงขึ้นหรือเปลา  (52)  
เจม คุณจุฬวาทิต ศกัดิ์สุภา (เจม)  (48) 
โจ กิ๊กกับอาจารยโจ  (52) 
เดี๋ยว คนที่ทําอะไรไมดีเดี๋ยวก็ตองถูกลงโทษ  (4) 
ตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทยแอรเอเชีย  (53) 
โต ดวยคอนเสิรตสไตลสบาย ๆ แบบใกลชิดกบัศิลปนหนุม โต-ศักดิ์สิทธิ์  (20) 
ปา "ปาเหนาะ" วางตําแหนงไวทีห่ัวหนาพรรคประชาราช  (44) 
ปุย การปรับปรุงดินโดยใชปุยพชืสด  (3) 

  
     ฉบับวันที่ 19-22 ส.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรุป ซิตี้กรุปคาดตางชาติทิ้งหุนไทย 5 หมื่นลาน  (1) 
กรุปส 
  

เปอโยตไดจับมือกับบริษัท เดอะมอลลกรุปส รวมแคมเปญสงเสริมการ 
ตลาด  (47) 

กอก คุยเฟองเรื่องกอกน้ํา  (22) 
กอต เจาชายแหงวงการลูกทุง "กอต - จักรพันธ ครบุรีธีรโชติ"  (47) 
กาซ บรูไนประเทศที่รํ่ารวยและมแีหลงกาซธรรมชาติขนาดใหญ  (9) 
กึ๊น ของแปลกก็ยอมเขาตา มันแสดงก๊ึนอะ  (56) 
กุก เชิญกุกระดับหาดาวจากนครปกกิ่ง  (65) 
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คํา ตัวอยาง 
กูด กูด สปด  (21) 
เกี๊ยวซา อาหารญี่ปุนแชแข็ง เชน ขนมโมจิ เก๊ียวซา เปนตน  (12) 
แกง "วิญญาณแหงความตาย" ของแกงมาเฟยจนี  (55) 
แกส มิถุนายนปนีก้าํหนดใหผสมเอทานอล 10% เปนแกสโซฮอล  (8) 
จะ วาแตวาหามไดจริง ๆ เหรอจะ  (20) 
จะเอ 
  

คิดจะทําคอนโดฯ ก็ดูใหดีหนอยนะเจาคะ เดี๋ยวจะไป "จะเอ" ในยาน 
เดียวกันเสีย  (34) 

จุย จีเอฟเอปกธง "จุย โซมาเนีย " วาดเปายอดขายรวมถึง 15%  (20) 
เจ ซาซือเจ  (18) 
เจง 
  

เขาบอกวาทุนสํารองเหลือแคอาทิตยเดยีว นั่นหมายความวาประเทศ 
เจงแลว  (16) 

เจี๊ยบ เปดตัวสาวสวย 7 สายลับ นําโดย เปย ปานวาด...เจ๊ียบ วีรดา…  (45) 
แจกเกต รับผลิต...เสื้อยืด & เสื้อแจกเกต   (63) 
แจกพอต ขุดอุโมงค ศรีนครินทร-สุขุมวิท 103 หางจัสโก แจกพอต !  (38) 
ดีเวลอปเมนต บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด  (38) 
ตุก 
  

ผานลีลาเดินแบบของนางแบบชื่อดังมากมาย อาทิ พลอย-เฌอมาลย… 
ตุก-ชนกวนันท  (50) 

ตุกตา รายไดทั้งหมดจากการจําหนายตุกตา  (50) 
โตะ วว. เคาะโตะเลือกอุดรเปนสถานที่กอสรางศูนยประชุมภาคอีสาน (43) 
โนตบุก เคยซ้ือสินคาโนตบุกของสยามทีวีไปเชิญดหูนังฟร ี (26) 
บอบ 
  

นายบอบ แมคดูกอล กรรมการผูจัดการฝายบริหารลูกคาและการตลาด  
บริษัท โนเกยี (ประเทศไทย) จํากัด  (32) 

บอบบี้ 
  

"บอบบี้-ชวกิจ บุย" ทายาทนกัธุรกิจออกแบบตกแตงอาคารระดับโลก"  
(47) 

บิ๊ก 
  

ขณะที ่"บิ๊กเปย" พล.อ.สพร่ัง กัลยาณมิตร ผูชวย ผบ.ทบ.ก็ยืนยัน 
การันตีวา "บรรณวิทย" ตั้งใจทํางาน  (2) 

บุคส สํานักพิมพ สยามอินเตอรบุคส  (52) 
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คํา ตัวอยาง 
บู นายบูเฮยีง รุงรัชกานนท อุปนายกสมาคมโรงสีขาวไทย  (12) 
บูล้ิม เพื่อคนหายอดฝมืออันดับพรอพเพอรตี้หนึง่ของบูล้ิม  (47) 
ปร๊ีด แตขึ้นชื่อวาเปนแบรนดสากล สนนราคายอมสูงปร๊ีดตามไปดวย  (17) 
ปอป สงไอศกรีมนองใหมแพดเดลิ ปอป ไซเบอรเร่ียน  (20) 
เปะ อาหารทั้งสองชิ้นนั้นมาจากที่เดียวกับเปะ !  (29) 
โป ในฐานะเจาภาพหามแตงวับๆ แวมๆ หามโป  (20) 
พรอพเพอรตี้ เพื่อคนหายอดฝมืออันดับพรอพเพอรตี้หนึง่ของบูล้ิม  (47) 
สตอก ขณะนีเ้หลือพนักงานเพียง 38 คน ที่รอเคลียรสตอก  (2) 
ออฟ ออฟ-ปองศักดิ ์ (53) 

 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา ไมตองไปเสียเงินซื้อกระเปาเดินทางเพิ่ม 
กระปอง อาหารทะเลกระปอง และกุงแชแข็ง ซ่ึงมปีริมาณขายและราคาที่สูงขึ้น 
กวยเตี๋ยว แตถานึกถึงความอรอย ก็ตองชิมกวยเตี๋ยวสุโขทัย  (42) 
เก เครื่องประดับจิวเวลร่ี ดีไซน เรียบหรู สุดเก  (20) 
เกไก แล็ปท็อป หนาตาเกไกขึ้น  (25) 
จะเอ 
  

คิดจะทําคอนโดฯ ก็ดูใหดีหนอยนะเจาคะ เดี๋ยวจะไป "จะเอ" ในยาน 
เดียวกันเสีย  (34) 

จา "หนูจา จณิวภิา แกวกัญญา" นางเอกมนษุยเหล็กไหล มาฟดสูดวย  (55) 
จิ๋ว 
  

พบกับ ออฟ ปองศักดิ,์ โรส ศิรินทิพย, นิว, จ๋ิว...รวมขับรองเพลงสากล 
ยอดฮิต  (53) 

แจว แจวแหวว  (34) 
เดี๋ยว 
  

คิดจะทําคอนโดฯ ก็ดูใหดีหนอยนะเจาคะ เดี๋ยวจะไป "จะเอ" ในยาน 
เดียวกันเสีย  (34) 

ตง ทอท.เลือดเขาตา รีดคาตงสุวรรณภูม ิ (1) 
ตั๋ว ตั๋วเงินอายุส้ันของแบงคพาณิชยรายใหญทั่วโลก  (11) 
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คํา ตัวอยาง 
เตา ลูกเตา  (53) 
ปอ ไดรับเกยีรติจาก ปอ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ ดารารับเชิญพิเศษ  (36) 
ปุย 
  

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตรกรรมทั้งระบบ เชน ผลิตภัณฑทาง 
การเกษตร ปุย  (11) 

อุย "อุย" ช้ีจับตา 3 ปจจัย ตลาดสหรัฐ - คาบาท - หุนฯ  (13) 
โอ เปดตัวสาวสวย 7 สายลับ นําโดย เปย ปานวาด...โอ เพชรลดา…  (45) 

 
      ฉบับวันที่ 26-29 ส.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรุป การเรียกคืนหนี้จากกลุมเพรซิเดนท อะกริ เทรดดิ้ง กรุป  (1) 
กรุปส แตก็มีกลุมทุนอยาง ทาทากรุปส กระโดดลงมาชิงความพรอม  (8) 
กวก 
  

บริษัทที่อยูในเครือของเคอรี่ โลจิสติกส เน็ตเวิรค ที่อยูภายใตการ 
บริหารของกลุมกวก  (39) 

กวน กวนวิ่งผสมพันธจับขั้วกนัจาละหวัน่  (36) 
กอก คุยเฟองเรื่องกอกน้ํา  (25) 
กอบป เพราะยุคนี้กอบปสินคาไมยากแตกอบปแบรนดยาก  (20) 
กาซ มีการนําจีไอเอส ไปใชในการจัดสงกาซทั่วประเทศ  (32) 
กาซ เนนการลดใชเชื้อเพลิง และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด  (46) 
กุก เชิญกุกระดับหาดาวจากนครปกกิ่ง  (60) 
กูด องคกร กูดวิลล (Goodwill) ซ่ึงเปดใหบริการจําหนายเสื้อผาราคาถูก(28) 
จิ๊กซอว มือถือ-อินเตอรเน็ต จ๊ิกซอวสําคัญธุรกิจยุคใหม  (1) 
เจ แมจะไมปรากฎตัวนองสาวเจาของ "เจปู"  (34) 
เจง แกทุกปญหา ไรต DVD เจงเสีย เคลียรไดหมด  (52) 
เจาะแจะ โดนใจขาเจาะแจะอีสาน  (26) 
เจี๊ยบ 
  

ถัดมาอีกวัน "นังมัชฌิมา" เจาเกายังอารมณคาง เขาบานปนประภาคม 
ยานแครายไปจีบ "พอใหญจิว๋หวานเจ๊ียบ"  (44) 
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คํา ตัวอยาง 
แจกเกต โรงงานผลิตและรับสั่งทําเสื้อโปโล เส้ือยืดคอกลม...เส้ือแจกเกต  (66) 
ชตั๊ทเลอร 
  

นายอูเว ชตั๊ทเลอร ผูจัดการสายธุรกิจรายยอย ของธนาคารบีเอ็ม 
ดับเบิลยู จํากัด  (47) 

โตะ 
  

เซรามิกเกือบทุกกลุมซบเซาไปมาก ไลตั้งแตหมวดเซรามิกประเภทของ 
ใชบนโตะอาหาร  (8) 

โนตบุก หากคุณกําลังมองหาโนตบุกสักเครื่องที่มีรูปแบบดีไซนดเูทห  (32) 
บิ๊ก 
  

บิ๊กจิ๋ว อดีตนายกฯ และหวัหนาพรรคความหวังใหม ที่ถูกปรามาสวา 
เปนยาหมดอาย ุ (36) 

บุคส ฐานบุคสแนะนําหนังสือนาอาน  (29) 
ปร๊ินเซส 
  

โรงแรมในเครอืรอยัล ปร๊ินเซสโฮเทลแอนดรีสอรท เขาเยี่ยมชม 
โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส  (40) 

ปอป ไมวาจะเปนแนวเจปอป เคปอปหรือแนวฮพิๆ ก็สามารถหาดูไดที่นี ่ (24) 
ปม ก็เปดปมน้ํามนัสิบลอมาเติมกับผม  (56) 
ปกมี่ ซาซือเจ...ปกม่ี  (17) 
ปุ ปุ-ปยะมาศ โมนยะกุล บทพิสูจนดาราก็สามารถทําธุรกิจ  (52) 
เปปซี่ การรวมกิจกรรมการตลาดกบัเปปซ่ี  (18) 
ฟอกซ ทเวนตี้ เซ็นจูร่ี ฟอกซ จัดงาน "Protecting Intellec-tual Property"  (55) 
มาเกา 
  

แมวาการทองเที่ยวในระยะแรกจะอยูภายในอาเซียนดวยกันเอง เร่ิม 
จากฮองกง มาเกา  (40) 

สกอต สกอต รังนกแท ดูแลเปนประจํา  (17) 
สตอก สตอกรถจยย.ลนรงรับมือตลาดหด  (47) 
ออด สวน "เส่ียออด" ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ก็ออกมาโชวลีลา  (44) 
ออฟ ออฟ-ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกจิ กลับลุยงานเพลงลูกทุงอยางเต็มตัว  (53) 
อะ 
  

ตองเหลือบดูขาวเหนียวในจานกันซะหนอยละวาปริมาณมันลดลง 
อะเปลา !  (20) 

เอย วันแรกอีนางมชัฌิมา เอย "กลุมมัชฌิมา"  (44) 
เอะ เอะตัวนี้ปลอยก็เร็วกําไรก็ด ี (55) 
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คํา ตัวอยาง 
แอด แอด คาราบาว รวมกิจกรรมปลูกตนไมเพือ่พอ  (40) 

 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา "ขิงแก" ทั้งหลาย จะตั้งหนาตัง้ตาแพ็กกระเปากลับบานไป  (16) 
กวยเตี๋ยว กวยเตี๋ยวผัดไทย  (40) 
จิ๋ว 
  

ถัดมาอีกวัน "นังมัชฌิมา" เจาเกายังอารมณคาง เขาบานปนประภาคม 
ยานแครายไปจบี "พอใหญจ๋ิวหวานเจี๊ยบ"  (44) 

ตั๋ว บี้ทุจริตตั๋ว "ททท." ทวงเงิน 1.2 ลาน " ไทยแลนด อีลิทการด  (1) 
ตุน ไมวาจะเปน ผัด เคี่ยว ตุน  (52) 
แตน ผูผลิตขาวแตนภายใตแบรนด "จิรวัฒนขาวแตน"  (15) 
โต อีกหนึ่งสปอนเซอรหญายยย คือ เพราะรักเธอ ของโต-ศักดิ์สิทธิ์  (18) 
ไต "สมศักดิ"์ เปดไต แนวทาง "มัชฌิมา"  (44) 
ปา วันถัดมา "ปาเหนาะ" ยึดสื่อเกือบทุกสํานัก  (44) 
อุย 
  

"คุณชายอุย" ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกฯ และรัฐมนตร ี
การคลัง  (36) 

 
11. เดลินิวส  (พ.ศ. 2550) 
      ฉบับวันที่ 5 ก.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรุป บ.เดอะมอลล กรุป จก.  (5) 
กอก กอก กอก กอก (ช่ือรายการโทรทัศน)  (32) 
กอปป กอปปขายหนาดาน ๆ  (33) 
กิ๊ก ควงก๊ิกสาวสวยไมซํ้าหนา  (11) 
กุย กุยที่ไหนก็ไมรูไปทํารายเทว ี (25) 
กูดส บริษัทฟุตบอลลไทย สปอรต ติ้ง กูดส จํากดั  (19) 
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คํา ตัวอยาง 
แกง ใหพวกเราในแกงประมาณ 4-5 คนยืนเปนวงกลม  (35) 
จก หม่ํา จกมก  (28) 
จริ๊ง รูสึกสยอง เอย สงสาร จริงจร๊ิง  (20) 
จอบ จอบ ภาคย วฒันาพร นักกฬีาดาวรุง  (19) 
จะจา  'จะจา' ชวนเดก็ไทยขยันอาน  (32) 
จุ แตมชวยกันจุปาก  (34) 
จุกกะดุย สวัสดีคะพี่จุกกะดุย  (33) 
เจ รองพิสูจนทรัพยลูกสาว "เจแดง"  (13) 
เจี๊ยบ จูๆนองเจ๊ียบ-ลลนา กองธรนินทร ก็โผลมาเซอรไพรสซะงั้น  (35) 
แจคกี ้ แจคกี้ คาร ผูจัดการผลิตภัณฑ บริษัท ฮอลิเดย ทวัร ( 6) 
แจส ราตรีแจสลาตินเทิดไทองคภมูิพล  (5) 
ดี๊ ปนจักรยานคูใจอยูดดีี๊มือมืด เอย เทามืด  (20) 
ตั๊ด ตั๊ดสูฟุด  (34) 
ตี๊นา อยางครูเตาก็สอนรองเพลงมาเยอะ อยางผม, ทาทา, ซาซา, ติ๊นา  (33) 
ตุกตา หนูดยีืนกอดตุกตา  (27) 
ตื๊อ แมจะถูกตามตือ๊  (18) 
โตะ พอถูกรุมกินโตะเลยความดีพกออกมาสู  (9) 
โนตบุก โนตบุกอีก 4 เครื่อง  (12) 
บิ๊ก บิ๊กแอดลุยเหนอืพบปราชญชาวบาน  (3) 
บู รองสารวัตรฯ สืบหวยขวาง สวมบทบูสูกบัพนักงานกวาดขยะกทม.  (1) 
แบก แบกซายอาเจนไตนของผีแดง  (19) 
ปร๊ินเซส อบรมที่โรงแรมรอยับปร๊ินเซส  (30) 
ปอเต็กตึ๊ง หนวยกูภัยปอเต็กตึง๊  (14) 
ปง ปงไอเดีย จัดประกวดทัวริสซึ่มอะวอรด  (6) 
ปด รัชนีไมสนและยังโมโหปด  (31) 
ปุบ เวลาวางปุบเปนตองนัด  (32) 
เปแดรก เปแดรก มิยาโตวิช  (18) 
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คํา ตัวอยาง 
เปะ คณะเจาของกลุมไทยรักไทยทนดูความเละตุมเปะไมไหว  (8) 
โป นึกวาประสพโชคโป  (25) 
โปก บาทแข็งโปก-ดัชนีพุงสูงสุด  (6) 
วังโอะ ยิงรถนักเรียนบนถนนสายบานวังโอะ  (14) 
สกูป สกูปหนา 1 เดลินิวส  (3) 
สวนตั๊ว ตะลุยปารตี้สวนตั๊ว สวนตัว  (33) 
ออด อาจารยออดแหงวัดสายไหม  (9) 
อะ อะๆ เดี๋ยวปนก็ล่ันถูกเสี่ยหรอก  (26) 
เอก พระเอก พระเอกมาชวยเหลือนางเอก   (34) 
เอย รูสึกสยอง เอย สงสาร จริงจริ๊ง  (20) 
เอะ เอะ แลวยาอาโปอยูไหน  (34) 
เอี๊ยด เอ๊ียด...ด...กอนอื่นแอบเมาทกอนนะคะ  (33) 
แอคช่ัน ชองซูเปอรสปอรตแอคชั่น   (19) 
แอคติ้ง เอะซอมแอคติง้คราว ๆ  (32) 
โอย โอย ชวยดวย แตม ถวิล พี่โดม ชวยดวย  (34) 

 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา คอทองแดงช้ําควักกระเปาเพิม่  (7) 
กระปอง ปลาอยูในกระปอง  (18) 
เก ขุดนักศึกษาเปนเรื่องโกเก  (4) 
เกง ตอนที่ถูกยิงรถเกงที่นายสุพรขับมายังไมเสียหลัก  (2) 
จะจา  'จะจา' ชวนเดก็ไทยขยันอาน  (32) 
จุกกะดุย สวัสดีคะพี่จุกกะดุย  (33) 
เจง ไอเดียเจง  (28) 
เดี๋ยว หุบปากเดี๋ยวนี ้ (24) 
ติ๋ม ติ๋มเอาเบียรมาใหพี ่ (26) 
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คํา ตัวอยาง 
เตา อยางครูเตาก็สอนรองเพลงมาเยอะ  (33) 
เตี๋ยว แทง-ศักดิ์สิทธิ์ นั่งหม่ําเตี๋ยวแถวเหมงจาย  (32) 
ตั๋ว ตั๋วแลกเงนิอายุ 6 เดือน  (7) 
โต โต-ศักดิ์สิทธิ์  (33) 
บุม หยิบอีเมล นองบุม มาตอบ  (33) 
ปา วอนเลิกจายจวง "ปาเปรม"  (15) 
ป หลับตาป  (25) 
ปุย รวงขาวที่ปลูกโดยไมใชปุยออกมาแลว  (10) 
เหมงจาย แทง-ศักดิ์สิทธิ์ นั่งหม่ําเตีย๋วแถวเหมงจาย  (32) 
ออ ออ เปนหวงคณุอัสนีเขานะคะ  (34) 
ออง ดีเจออง  (33) 
อ๋ึม โชวอ๋ึมหวือกนัสุดตัว  (32) 

 
      ฉบับวันที่ 14 ก.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ด ทั้งสองไดยินเสียงรองกร๊ีด  (13) 
กรุป บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร แอนดคอมมูนเิคชั่น กรุป   (2) 
กวน กวนขาวเขาวนัหยดุ  (27) 
กอก ผบ.ตร.ที่ไขกอกลาออก  (15) 
กาซ ตองติดตั้งกาซเอ็นจีวใีนรถยนตอีก  (6) 
กุกกิก๊ มีสาวคนอื่นมากุกก๊ิกอยู   (13)  
กิ๊ก บิ๊กก๊ิก พ.ต.อ.พงศพัฒน ฉายาพันธุ รักษาการ ผบก.ป.  (22) 
กิ๊บเก ลวดลายแปลกใหมก๊ิบเก  (31) 
เกี๊ยว เก๊ียวกุงกรอบ  (33) 
แกป ไชโยซึ่งใสหมวกแกปปดหนาอยู  (30) 
แกส พลังงานทางเลือก แกสโซฮอล ไบโอดีเซล และเอ็นจวี ี (7) 
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คํา ตัวอยาง 
จอบ จอบแมน  (31) 
จะ ไงจะ พอณัฐวฒุินอย  (13) 
จะเอ กระจอกขาวไปจะเอเขาให  (3) 
จุบ มามะมาจุบ ๆ กัน  (11) 
จู รองฯจู พล.ต.ต.นิพนธ ภุมรินการ รองผบช.น.  (22) 
เจ สําหรับภาพในวันวานของ "เจติ๊นา"  (27) 
เจง เอสเอ็มอีเจงระนาว 4-5 พันราย  (13) 
เจา "พิพัฒน" เหมาซัดคนเดียว 2 เม็ด นัดตอไปขอแคเจา  (1) 
แจค แจคผูฆายักษ  (28) 
โจก โจกปลาสด  (33) 
โจอ่ี โจอ่ี เชล  (19)  
ดึ๋งดั๋ง ใหเดงดึง๋ดัง๋  (10) 
ดุก กระทอมกัปตนัดุกถูกสรางขึ้นเปนครั้งแรก  (10) 
ตั๊ก มีภาพปาปารัชซีตอนไปเดทกับสาวตั๊ก-บงกช ออกมาเรื่อยๆ  (27) 
ตั๊ด พระเอก ตั๊ดสูฟุด นั้นนอนไมตื่นเพราะฟตจัด  (26) 
ติ๊นา สําหรับภาพในวันวานของ "เจติน๊า"  (28) 
ตุกตา ตุกตา-อินทิรา แดงจํารูญ กลาววา "การคุยโทรศัพทใปพรอม  (26) 
โตะ เจาหนาที่ของศูนยทํางานรวมกับโตะครู  (11) 
ไทเกก ไทเกก  (26)  
นอคซ บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส  (7) 
บรูค ชารลี หมั้นแฟนใหม "บรูค"   (26) 
บวย เปลี่ยนไปเลี้ยงกุงแชบวย  (12) 
บิ๊ก อดีตบิ๊กสีกากวีอนชะลอปรบัโครงสรางตร.  (1) 
แบก เซปกตะกรอทมีหญิง แบก- นตินัดดา  (21) 
ปร๊ินเซส โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง  (5) 
ปอบ ปอบปฏิเสธทุกขอกลาวหาแยงพอลจากซารา  (27) 
ปม ปมเอ็นจวีีที่มอียูขณะนี้กน็อย  (6) 
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คํา ตัวอยาง 
ดีเวลอปเมนต โดยกิจการรวมทํางาน บริษทั ภคภูมิ ดีเวลอปเมนต จํากดั  (10) 
ล๊ัว ละวา (ล๊ัว)  (12) 
สเตก บรรจุของเทลงที่มีเชื้อแอนแทรกซไปเทลงในน้ําราดสเตก็ (GRAVY) (23) 
สกูป สกูปหนา  1 ประตูสูยุทธศาสตรใหม  (1) 
สตอก ทําใหเธอตองตัดสินใจนําระบบ "สตอกวัตถุดิบ" เขามาใช  (33) 
ออด บิ๊กออดสมานฉันทวงการกฬีา  (18) 
อุย อุย นี่ก็หอมดอกราตรี  (32) 
อูย อูย...มันเปนเรือ่งลือกัน  (13) 
เอย เห็นขี้ดกีวาไส เอย ไมใหเกียรติ  (8) 
เอะ จะบนวาเอะเหน็รถผมมั้ยเนี่ย  (3) 
แอคช่ัน แอคชั่น 62 ถายทอดสดกอลฟ   (18) 
โอค เปลไมโอคซ่ึงมีที่คลา  (10) 
โอย โอย...โอย...โอย...ปวด...ปวดไปถึงหัวไหล...   (28) 
โอะ “อู” อํ้าอ้ึงสัมพันธ “โอะ” ไมตองรูคบกันแบบไหน  (33)  

 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา ลูกคาจะไดหิว้กระเปาเขาไปอยูกันได  (10) 
กั๋ง "สารวัตรก๋ัง" ประธานชมรมขาราชการตํารวจ  (14) 
กิ๊บเก ลวดลายแปลกใหมก๊ิบเก  (31) 
เก คอนโดมิเนียมสไตลเก  (10) 
เกง ขณะที่ทั้งสองพยายามขับรถเกงฮอนดารุน 1993 สวมทะเบียนปลอม  (23) 
เกา จนถึงการเลี้ยงปลาเกาในกระชัง  (12) 
จะเอ กระจอกขาวไปจะเอเขาให  (3) 
จา แตงตัวตามสไตลของคุณเองแฟชั่นจา  (33) 
จิ๊กโก เตทําตัวเซอรแตงตัวจ๊ิกโก  (30) 
โจ โจดุ แคนั่งคุยยงิใสดับ 1 เจ็บ 1  (15) 
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คํา ตัวอยาง 
เดี๋ยว เดี๋ยวนี้การวเิคราะหแนวโนมตราสารหนี้ของไทยในอนาคต  (6) 
ตอย พี่ตอย  (8) 
ตั๋ว ซ้ือตั๋วหนังไดทุกที่  (38) 
ติ๋ม เจติ๋ม  (8) 
ตึ๋ง บิ๊กตึง๋ พล.ต.ท.วิโรจน จนัทรังษี ผบช.ภาค 6 อดีตแมทัพนครบาล  (22) 
ตุน ปลิงทะเลตุนน้ําแดงในหมอดิน  (25) 
ไทจี ๋ รําไทจ๋ี  (26) 
ปอ แหวนเห็นปอนั่งถือหุนยนต  (13) 
ป แตหลับตาป  (11) 
ปุย หากมากกวานีต้องเติมปุยยูเรีย  (12) 
เปาฮื้อ เตาหูเปาฮื้อไกหมอดิน  (25) 
ออ ออ เขาใจแลว  (13) 
อา เคนมีชัย อาสวนมะล ิ (19) 
อุย หมอมอุย รวมกันจัดงาน "แซยิด" ใหอดีตขุนคลัง  (8) 
เอ เลยเลือกไปเชยีงใหมกับเอ-เทเรซา  (28) 

 
      ฉบับวันที่ 1 ส.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กระตอบ ยายสํามะโนครัวมาอยู"กระตอบ"ยี่หอพลังประชาชน  (5) 
กรี๊ด ซ้ีด ดีเจ โชว โปรเจคท มีต แอนด กร๊ีด  (33) 
กอปป กอปปมาจากทุกสัมภาษณ  (5) 
กาซ  'กาซมีเทนในนาขาว' เร่ืองเล็กของโลกรอน   (10) 
กิ๊ก คนมีแฟนอยากมีก๊ิก  (23) 
แกส แกสโซฮอล  (7) 
โกะตี ๋ โกะตี๋ อารามบอย  (33) 
จก จตุรงค มกจก  (33) 
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คํา ตัวอยาง 
จะ พี่วีไปเรยีนดวยคนละจะ  (32) 
จั๊กจั่น จ๊ักจ่ันเคลียรละครจับไมค  (33) 
จั๊งค อาหารจ๊ังคฟูด  (4) 
จาด อภิรักษ โกษะโยธิน จ๊ีดจาดจัดคิดตรวจปายกําชับทุกเขต  (5) 
จิ๊บ รานทองจ๊ิบเซงเฮงเยาวราช  (27) 
จี๊ดจาด อภิรักษ โกษะโยธิน จ๊ีดจาดจัดคิดตรวจปายกําชับทุกเขต  (5) 
จุกกะดุย พี่จุกกะดุย เปนหวงจา  (33) 
จุน จุน - กิตติคณุ  (33) 
เจ หางแตเตก็หลี (เจพร)  (27) 
เจง สุดทายปรากฏเจงกับเจง  (6) 
เจา จาอากาศเจาสกลนครบอลดิวิช่ัน  (19) 
เจี๊ยบ เจ๊ียบ-ลลนา  (33) 
โจก 23.05 น. สภาโจก  (32) 
ดริ๊งค ไมใชโสเภณหีรือเด็กนั่งดร๊ิงคนะ (35) 
ตั๊ด ตั๊ดสูฟุด  (33) 
ตุก หนุมบวย + เชษฐวุฒแิละตุก - ชนกวนันท  (33) 
ตุยตุย ตุยตุย - พุทธชาด  (33) 
โตะ ตองกมหนาอานหนังสือที่วางราบอยูบนโตะ  (12) 
บวย หนุมบวย + เชษฐวุฒแิละตุก - ชนกวนันท  (33) 
บอก บ.นครหลวงแอนดคิวบอกซ่ิงโปรโมชั่น  (19) 
บิ๊ก บิ๊กออดแนะใหแบงเงนิมาชวยดนิวิทยาศาสตร  (17) 
บู เคยเลนหนังบูมาแลว  (35) 
ปอก บิ๊กปอก วิทยา คุณปล้ืม ปธ. สโมสรชลบุรี  (18) 
ปม จะรีบปมเงินไปไหนจะ  (35) 
ปง เขาเกิดปงสาวสวยที่ช่ือเส่ียวยุน  (35) 
ปบ ยินดีตปีบลวงหนา  (5) 
ปุบปบ ไปไหนไปแบบปุบปบ  (33) 
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คํา ตัวอยาง 
เปยก 
  

พัดยศครึ่งนั่งครึ่งนอนที่เตียงผูปวย อานหนงัสือธรรมะที่เปยกซ้ือมา 
วางไวให  (24) 

สกูป สกูปหนา 1  (1) 
หลายฮองปุ บานหลายฮองปุ ต.สบปราย  (14) 
ออด บิ๊กออดแนะใหแบงเงนิมาชวยดนิวิทยาศาสตร  (17) 
อุย อุยตาย จริงดวย  (24) 
อูด บิ๊กอูด นายทินกร นําบุญจิตต  (19) 
เอี๊ยด เอ๊ียด...ด...วันหยุดที่ผานมา  (33) 
แอบ แอบบา  (21) 
แอบแบว การใชภาษาไทยแบบแอบแบวไมใชวกิฤตของภาษา  (21) 

 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา ดีเจออน-ลัคนา เตรียมเก็บกระเปาลวงหนา  (33) 
กระปอง 
  

น้ําอัดลมมีน้ําตาลเปนสวนผสม 6-13 ชอนชา หรือ 7 ชอนชา ตอ 1 
กระปอง  (4) 

กวยเตี๋ยว ปายโฆษณาพงัทับรานกวยเตี๋ยว  (5) 
กึ๋น เยยกองทัพยังสกัดไมถึงก๋ึน  (14) 
เก ชวนซ้ี 'เก ลูกหมี' ฝาดานชอป  (33) 
โกะตี ๋ โกะตี๋ อารามบอย  (33) 
จา ขนาดมีภาพปาปาราซซี่ควง สาวจา-ณัฐฐาวีรนุช ออกมาระลอกใหม(33) 
จิ๋ว ยังไรช่ือจ๋ิว  (14) 
จุกกะดุย พี่จุกกะดุย เปนหวงจา  (33) 
เจง เล็งหา "หัวหนาพรรค" คนใหมไดเจงสุด  (5) 
โจ วัยโจ  โยก...กระโดด...สนั่นฮอลล  (33) 
เดี๋ยว ปลอยตัว 8 นปก. เดี๋ยวนี ้ (17) 
ตั๋ว เปดโอกาสใหแฟนคลับรวมลุนโชครับตั๋วเครื่องบินพรอมที่พัก  (33) 
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คํา ตัวอยาง 
ต๋ํา ต.แมต๋ํา อ.เมือง  (30) 
ตี๋ ชายหนาตี ๋ (33) 
ตุยตุย ตุยตุย - พุทธชาด  (33) 
ปุย ทําไรทานตะวนัโดยไมใชปุย  (10) 
ออ ออ ไมมีอะไรเลย  (33) 
อ๋ัน ตะวนั (อ๋ัน-วิทยา) พาฝนฟา (พอลลา) มาที่หอนาฬกิาในเมืองโดโกะ(32) 
เอ สวน ครูเอ-นรินทร มาสอนลีลาการแสดง  (33) 

 
      ฉบับวันที่ 2 ส.ค. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ด อาโปมองไปมา เครียดมาก รองกร๊ีดขึ้นมา  (30) 
กวน พูดถึงกวนลมรัฐธรรมนูญ  (5) 
กอก รายการกอก กอก กอก  (36) 
กอบป กางเกงยีนกอบปมาจากยีห่อดัง  (18) 
กั๊วอัน สโมสรปกกิ่ง ก๊ัวอัน ที่ประเทศจีน  (21) 
กาซ โครงการพัฒนาถังหมักกาซชีวภาพจากขยะอินทรยี  (7) 
กูด รานกูดววิ แบงคอก  (37) 
แกง การยอมรับจากคนภายในแกง  (39) 
โกะตี ๋ โกะตี๋ อารามบอย  (38) 
จอบ "สงคสุน" เยน "พวกรับจอบ"  (15) 
จอย ยอดผลิตกุงปละ 5 แสนตันจึงจ๊ิบจอย  (5) 
จะ แรงเยอะจังนะจะ  (38) 
จะเอ ไปจะเอเขากับลูกนองนายก  (17) 
จิ๊บ จ๊ิบ ปกฉัตร เทียมชัย  (38) 
จุกกะดุย พี่จุกกะดุยไปเห็นกับตาแลวละ  (37) 
จุน จุน กิตติคุณ สมฤทธิ์พันสุข  (36) 
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คํา ตัวอยาง 
เจ เจไก - วรายฑุ  (36) 
เจง มีสิทธิเจงไมรูตัวแนนอน  (6) 
แจค แจคบอกวาถาโรสโดดลงไปในทะเล แจคกจ็ะโดดลงไปดวย  (28) 
โจก โจกสวยหวัไมอยากเขาหอง  (28) 
โซะ อุสตาชโซะ  (2) 
ตั๊ด ตั๊ดสูฟุด  (38) 
ตุกตา 
  

อาโปในเสื้อผา ทรงผมธรรมดาที่ไมหรูหราเหมือนเดก็สาวฐานะ 
ปานกลางถึงต่ํา มือถือตุกตาตัวหนึ่ง  (30) 

แตงค พี่แตงคคบกับใคร?  (37) 
โตะ โตะขาวบันเทงิ  (36) 
โนตบุก สามารถทําไดที่เครื่องโนตบุก  (16) 
บอบ บอบแปลกใจและดใีจที่เจอริสา  (28) 
บิ๊ก แนวทางคมช.ตามที่บิ๊กบังวามา  (5) 
บู "ไชยา" บูเลือดเดือด  (38) 
แบก มีดอกไมเปนแบกกราวดสวยดีออก  (28) 
ปรูดปราด หลังจากเห็นมลูคาการซื้อขายในแตละวันพุงปรูดปราด  (6) 
ปร๊ิน โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส แตงตั้ง ฉวีวรรณ แสนเรืองเปน  (7) 
ปอกกี ้ นิ้วคุณหวานกวาปอกก้ีรสสตรอเบอรี่อีก  (28) 
ปอบ ปอปปูลา คอนโดมิเนียม เมืองทองธานี  (24) 
ปม ผมจึงตองทํางานปมน้ํามนักบัทําไมยางพารา  (3) 
ปก "เจาปก" ดนยั อุดมโชค  (21) 
ปบ ราคาขายปบละ 160 บาท  (12) 
ปุบ พอถูกยิงคําถามปุบ กก็างขอมูลตอบไดทันที  (6) 
ปูเกะลัส บานปูเกะลัส ต.ยี่งอ จ.นราธวิาส  (1) 
เปปซี่ สหภาพโพสตจี้ไมใหอุทธรณคด ี"เปปซ่ี"  (15) 
เปยก ขี่เปยกมอเตอรไซคเขามาจอด  (28) 
แปบ แปบเดยีวรูสึกเลยวาแขนขาหมดแรง  (36) 
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คํา ตัวอยาง 
โปก สวนกระแสบาทแข็งโปก  (6) 
พูดึ๊กบูล พูดึ๊กบูล (จูมง)  (31) 
มาเกา เขตปกครองพิเศษมาเกา  (23) 
มูตอก มูตอก (จูมง)  (31) 
ยี่ปว สนง.สลากฯ หรือยี่ปวขาใหญนี่เอง  (8) 
สกูป สกูปหนา 1 เจาะเวลาหา "ปจจุบัน"  (1) 
ออฟ ออฟ - ปองศักดิ์  (37) 
อะ จิงอะปาว  (3) 
อ๊ีด "แมอ๊ีด" มารดาของนายจกัรภพ เพ็ญแข  (14) 
อุย อุย พจนยีอุทานเมื่อเหน็ออมขวัญเดินผานไป  (26) 
เอย บาเอย ใครดันโทรฯเขามาตอนนี้ทําไม  (26) 
แอดวานซ น้ํามันเครื่องเชลลแอดวานซ  (21) 
โอย โอย แยแลว รถคันนั้น แยแลว (26) 

 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา แตตองดูเงนิออมในกระเปา  (6) 
เก อืม...เก...ไมนึกวาคนอยางคณุจะคิดได  (28) 
เกง ในที่เกดิเหตุพบถนนพบรถเกงโตโยตา  (18) 
โกะตี ๋ โกะตี๋ อารามบอย  (38) 
ไก มึงไมตองมาทําไกไอแลง  (35) 
จะเอ ไปจะเอเขากับลูกนองนายก  (17) 
จา "ดีเจ กฤษ" ภาพหลุดควง "จา"  (1) 
จุกกะดุย พี่จุกกะดุยไปเห็นกับตาแลวละ  (37) 
เจี๋ยม เจ๋ียมเจี้ยม  (38) 
แจว 30 ยังแจว  (36) 
โจ สวนที่หนาเวทีคอนเสิรตวงร็อกขวัญใจวัยโจ  (18) 
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คํา ตัวอยาง 
เดี๋ยว แตเดี๋ยวนี้มีงานทําแลว  (12) 
ตั๋ว ซ้ือตั๋วหนังไดทุกที่  (38) 
ตี๋ แกนนํากลุมมชัฌิมา นายตี๋ใหญ  (14) 
ปา แบบนี้นาจะเขาตาหัวหนาบรรหาร ศิลปอาชา ในฐานะลกูปาของแท  (5) 
ปุย ปุยยเูรีย  (2) 
ออ ออนึกออกแลว  (26) 
ออง อองกึมมา (จูมง)  (31) 
อ๋ี หลวงพี่อ๋ี  (11) 
อ๋ึม ตัวก็เล็กเพียงแตวาไปทําอ๋ึมมา  (36) 

 
      ฉบับวันที่ 12 ก.ย. 50 
      ตรี 

คํา ตัวอยาง 
กรี๊ด กร๊ีดดัง ๆ กับคอนเสิรตจากศิลปนชื่อดัง  (11) 
กรุป เดอะ มอลล กรุป จัดโครงการกรีน โปรเจคท  (25) 
กรูฟ ศิลปนคุณภาพมาขึ้นเวท ีไมวาจะเปนบุรินทร กรูฟ ไรเดอร  (37) 
กาซ เกิดขึ้นหลังการเปดสถานีบริการกาซ NGV  (8) 
กิ๊น ก๊ินไม (ไมกิน)  (4) 
กุก แขโทรศัพทไปสั่งกุกจากโรงแรมชื่อดังมาทําสเตกที่บาน  (31) 
กุกกิก๊ มีขาวกุกก๊ิกกับ "นัท เอเอฟ 4"  (36) 
แกง แกงมือปนอํามหิตบุกสังหารโหด  (1) 
แกส สรางปมแกส NGV ในซอยวัดทุงเศรษฐ ี (8) 
โกะ สวมบทหนุมโกะๆ เออๆ  (39) 
งอไบ จากแดนแมนจูสูงอไบ  (29) 
จวบ นองนางเอกชอบโชว จวบ 'หนุมตี'๋ กลางคอนโดฯ  (39) 
จอก จอกชางซอมโทรทัศนที่ผันตัวมาเปนนักสบื  (39) 
จะ ระวังตวัหนอยสิจะ  (38) 
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คํา ตัวอยาง 
จั๊กจี ้ จีจาราชินีบูคนใหม จ๊ักจ้ีคนเรียกนางเอก (3) 
จี๊ด ‘จ๊ีด’ เหวอหนาอกหวดิโผล!  (39) 
จุกกะดุย พี่จุกกะดุยสงสัย  (37) 
เจ "เจปุ - ปยะมาศ" ลืมดูแลตัวเองเลยถูกหามสงโรงพยาบาล  (36) 
เจี๊ยบ เร่ิมจากอดีตนายกรัฐมนตรพลัดถ่ิน ที่เปดใจกับนองเจ๊ียบ  (3) 
แจกเกต ภายในเสื้อแจกเกตของจอมภพมีเลือดนอง  (30) 
แจค แจค-ขํานาเตะ  (38) 
แจส มาแจสติก แทรเวล  (29) 
เซี๊ยะเหมิน โดยพบมากทีเ่มืองเซ๊ียะเหมิน, เสิ่นเจิ้น และกวางโจว  (29) 
ตอบ จักจั่นเมินพีต่อบแทงกั๊กเขตตตามจีบ  (39) 
ตาย ตาย บิก๊เปนบาไปแลวแนๆ  (38) 
ตุก แถมยังไดตุก-เดือนเต็มมาชวย  (36) 
ตุกตา ชางปนตุกตาชาววัง  (25) 
เตี๊ยม จากนั้นก็ส่ังลูกนองหาโรงเตี๊ยม  (26) 
โตะ ชุดเฟอรนิเจอรและโตะอาหารจิ๋ว  (25) 
โนตบุก โนตบุก  (31) 
บวย ลอสแองเจลิส กาแล็คซี บวยของกลุม  (22) 
บิ๊ก บิ๊กแอดยอมรบัเซ็นยกเลิกคาํส่ัง "เดงโกวทิ"  (1) 
บู โอ มาซักซอมคิวบู  (36) 
ปวด ปวดไม (ไมปวด)  (4) 
ปอก ในวนัมอบวุฒบิัตรมีการแสดงปาปาญาปอกปอก  (8) 
ปอป อยูปอปเดินไปทํางานได...ใกลแคคืบ  (10) 
ปบ "วางปุบ" ก็ยกหูคุยกับ "หวานใจปบ"  (36) 
ปม เขตประเวศชีแ้จงเรื่องปม NGV  (8) 
ปง "ปาสงค" ก็ปงไอเดียอยากออกหนังสือ  (3) 
ปุ "เจปุ - ปยะมาศ" ลืมดูแลตัวเองเลยถูกหามสงโรงพยาบาล  (36) 
ปุบ "วางปุบ" ก็ยกหูคุยกับ "หวานใจปบ"  (36) 
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คํา ตัวอยาง 
มาเกา บิ๊กโตงรับผิดสับสนคิวแขงไทยฉะมาเกา  (29) 
สเตก ตายไปบอกปาหนอยแมครัวใหทําสเตกใหอุษมันต  (31) 
สกูป สกูปหนา 1 นติิศาสตรเสวนานาคิด  (1) 
สตั๊ด เมื่อถึงเวลาที่เขาตองแขวนสตั๊ด  (23) 
ออด "เส่ียออด" ยอมรับไมรวมกบัใคร  (14) 
ออฟ "ออฟ"สมใจไดเลนราย   (36) 
อ๊ิป "อ๊ิป" ชวน "โอซา แวง" ลุยตรอกขาวสาร  (37) 
อ๊ีด จากนั้นเสี่ยอ๊ีด หรือศุภักษร ก็ยังรับหนาเสือจัดพิธีเปดซีเกมส  (22) 
อูด "บิ๊กอูด" ขอโทษกรณีบอลเปเลหาย  (23) 
เอย การออกหนังสือพ็อกกตบุกเพื่อแกตาง เอย...ไมใชเพื่อให  (3) 
เอา เอาไม (ไมเอา)  (4) 
แอบ ฉะนั้นคิดวามนัดีกวาที่แอบมาตลอด  (36) 
ฮอลลีวูด มาครอสทําเปนหนังฮอลลีวูดแลว  (29) 

 
      จัตวา 

คํา ตัวอยาง 
กระเปา คนไทยกระเปาตุงเขาคิวซ้ือทองคํา  (8) 
เก ‘คล่ืนซี้ด’ ทําเกควา ‘ชอย ซีวอน’ ‘สัมภาษณสด’ ทั่วไทย  (37) 
เกา ฝมือก็เกาไมใชเลน  (39) 
จา ที่รักจา...ตามเพลงมั้ยเนีย่ 555 "ปาสงค หัวเราะ  (3) 
จิ๋นซี พระราชวังจ๋ินซี  (29) 
จิ๋ว ชุดเฟอรนิเจอรและโตะอาหารจ๋ิว  (25) 
จุกกะดุย พี่จุกกะดุยมาแลว  (37) 
เจง "สดศรี" สับพีเน็ตผลงานไมเจง  (14) 
แจม แจม...คุณกลับมาตั้งแตเมื่อไหร  (30) 
แจว 30 ยังแจว  (36) 
โจ ขาโจซากระซวกนศ.เทคนิคตาย 1 เจ็บ 1  (18) 
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คํา ตัวอยาง 
ดั๋บ ขางแรมพูดวา เดือนดั๋บ  (4) 
เดิ๋ก เดิ๋ก แปลวา ดกึ  (4)  
เดี๋ยว บอกรักพอไมตองเดี๋ยว  (37) 
ตี๋ ตี๋ ตระกูลซง  (36) 
ตี๋น ตี๋น แปลวา เทา  (4) 
ตุน ซ่ีโครงหมูตุนลําไย  (32) 
ตั๋ว สวนการใหบริการตั๋วแลกเงนินั้นธนาคารเปดขาย  (6) 
เตอ งานเปดตวัอัลบั้ม เตอ-เรวัต ิ (37) 
แตว ไอทอมแตวกบันังกะเทยกะทิ   (38) 
ไต แบไตขอจํากัดมากดีเดย 13 ก.ย.  (14) 
บุม บุม-โอปอลลเปนนักรองสาวดาวยัว่  (36) 
ปา ทําเอาซีไอเอเกาอยาง "ปาสงค" น.ต.ประสงคสุนศิริ   (3) 
ปุย ปลูกขาวโดยไมใชปุย  (12) 
เออ สวมบทหนุมโกะๆ เออๆ  (39) 
โอ โอขัดขวาง  (31) 
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