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กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การวิเคราะห์ค าศัพท์ในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ “รู้ รัก 
ภาษาไทย” ของราชบัณฑิตยสถาน โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษา  และเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรี 

 การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง อาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน าใน
การศึกษาหัวข้อการค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ ทั้งยังกรุณาสละเวลาตรวจแก้ไข และให้ค าปรึกษาที่ดี อัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้สอบการค้นคว้าอิสระทุกท่านได้แก่  รอง
ศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร ที่ได้กรุณาสละ
เวลาให้ค าแนะน า ตรวจแก้ไข และให้รายละเอียดเพิ่มเติมให้การค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการจัดท าค าอธิบายถ้อยค าภาษาไทย ผู้บริหาร และ
เลขานุการคณะกรรมการจัดท าค าอธิบายถ้อยค าภาษาไทย ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ที่กรุณาให้
ข้อมูลบทวิทยุที่ใช้ในการวิจัย และกราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา
อยู่ท่ีสถาบันแห่งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณพ่อ แม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษาและให้ก าลังใจ
แก่ผู้วิจัยมาตลอด ขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้วิจัยมีความมานะพยายาม
จนส าเร็จลุล่วง ขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพทุกคนที่คอยให้ก าลังใจ
และค าปรึกษาจนท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 เม่ือประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475  รัฐบาลในสมัยนั้นมีวิสัยทัศน์ในทางวิชาการว่า การท านุบ ารุงประเทศให้
เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น ปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งคือจะต้องให้ประเทศไทยมีผู้ทรงความรู้ทัดเทียมกับประเทศที่มีความเจริญทางวิชาการ วิธีการ
ก็คือต้องจัดตั้งสถาบันที่เป็นแหล่งรวมนักวิชาการสาขาต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้
กับองค์การปราชญ์ของนานาประเทศ และท าการค้นคว้า วิจัย จัดท าเป็นต าราออกเผยแพร่สู่
ประชาชนและนักศึกษา ต่อไปภายหน้าประเทศไทยก็จะมีผู้ทรงความรู้ความสามารถในสรรพวิชาที่
จะพัฒนาประเทศโดยไม่ต้องอาศัยชาวต่างประเทศ  ราชบัณฑิตยสถานจึงได้สถาปนาขึ้นเม่ือวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2476 สืบแทนราชบัณฑิตสภาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2469  ปัจจุบันได้ใช้พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2544 เป็นหลักในการบริหารงาน  
 ราชบัณฑิตยสถานเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ 

 1. ค้นคว้า วิจัย และบ ารุงสรรพวิชา แล้วน าผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็น
คุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน   
 2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบัน
ทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
 3. ให้ความเห็น ค าแนะน า และค าปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี  
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 4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน  
 5. ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน
ธรรมชาติวิทยา การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าพจนานุกรมศัพท์วิชาการ
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ   
 6. ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรั กษ์ภาษาไทยมิให้
แปรเปลี่ยนในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัด
ยิ่งขึ้น  
 7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2552 : 17-18)  
 ด้วยเหตุที่หน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานในข้อที่  6 ที่ระบุว่า “ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนในทางที่เสื่อม และการส่งเสริม
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น” ราชบัณฑิตยสถานจึงได้เริ่มจัดท า
โครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยก าหนดให้ปี 2550 เป็นปีภาษาไทย เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และด าเนิน
โครงการนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” เป็นโครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลองค์
ความรู้ของราชบัณฑิตยสถานได้ โดยตรง สะดวก รวดเร็ ว  และน าไปใช้อย่างถูกต้อง 
 รายการ รู้  รัก ภาษาไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของราชบัณฑิตยสถานกับกรม
ประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกวัน ในภาคข่าวช่วงเช้า 
เวลา 7.30 น. และภาคข่าว 12.00 น.  ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 รวม
ระยะเวลาการออกอากาศจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ปี มีจ านวนตอนที่ออกอากาศไปแล้วกว่า 3,200 
ตอน รายการนี้มุ่งให้สาระความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทั้งด้านความหมายของค า 
ที่มาของค า และการน าไปใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ของราชบัณฑิตยสถาน 
คณะกรรมการที่จัดท าบทรายการ รู้ รัก ภาษาไทย คือ คณะกรรมการด าเนินงานด้านวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการจัดท าอธิบายถ้อยค า
ภาษาไทย  
 นับตั้งแต่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หน่วยงาน “ราชบัณฑิตยสถาน” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“ส านักงานราชบัณฑิตยสภา” และ “สภาราชบัณฑิต” เปลี่ยนชื่อเป็น “ราชบัณฑิตยสภา” แต่การ
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ด าเนินงานทางด้านวิชาการและการน าผลงานให้บริการเผยแพร่สู่ประชาชนยังด าเนินต่อไป พร้อม
การพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 การที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้ เลือกที่จะผลิตรายการเพื่ อออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง เป็นโครงการแรก ๆ ในการด าเนินงานโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” เนื่องด้วย
วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวัน ไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ารายการโทรทัศน์ เนื่องจากการส่งข่าวสารความรู้ไปสู่ประชาชนได้ไกลและรวดเร็วกว่า
สื่อมวลชนอื่น ๆ แม้ในสถานที่ทุรกันดาร กอปรกับราคาเครื่องรับวิทยุมีราคาถูก น้ าหนักเบา 
สามารถเคลื่อนย้ายติดตัวไปได้ง่ายกว่าเครื่องรับโทรทัศน์ และขณะที่ฟังรายการก็สามารถปฏิบัติ
ภารกิจอื่นไปพร้อม ๆ กัน ได้ รายการวิทยุมีอิทธิพลในการโน้มน้าวความคิดเห็นให้คล้อยตามได้ง่าย 
เนื่องจากการเสนอจินตนาการที่กว้างไกลได้มากกว่าการดูรายการโทรทัศน์ที่ถูกจ ากัดในเรื่องของ
ภาพและฉาก (วรพจน์  นวลสกุล, มปป. : 1)  
 ผู้ที่เขียนบทวิทยุกระจายเสียงต้องรู้วิธีการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม เนื่องจากการสื่อสารทาง
วิทยุกระจายเสียงเป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้รับสารไม่สามารถเห็นภาพได้ ดังนั้นถ้อยค าที่ใช้สื่อสาร
กับผู้ฟังจึงต้องชัดเจนและท าให้เกิดความเข้าใจได้   
 เป็นที่น่าสนใจว่า รายการวิทยุ “รู้ รัก ภาษาไทย” มีเวลาออกอากาศในแต่ละตอนไม่เกิน 2 
นาที ในช่วงข่าวภาคบังคับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการในแต่ละตอนต้อง
อธิบายค าศัพท์เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและจดจ าได้  ผู้จัดท ารายการใช้แนวคิดอย่างไรในการวางรูปแบบ
รายการ การก าหนดเนื้อหา นอกจากนี้ในด้านองค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอค าศัพท์
รายการวิทยุ “รู้ รัก ภาษาไทย” ก็มีความน่าสนใจเนื่องจากเนื้อหาของรายการที่ออกอากาศในแต่ละ
ปีนั้นมีความหลากหลาย ผู้จัดรายการใช้องค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอค าศัพท์อย่างไร 
ผู้ฟังจึงสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาค าศัพท์ในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย 
ของราชบัณฑิตยสถาน ที่ออกอากาศในปี 2554 ทั้งในด้านการจัดกลุ่มค า การวิเคราะห์โครงสร้าง
และการน าเสนอ รวมถึงคุณค่าที่ปรากฏ   

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาการจัดกลุ่มค าศัพท์ของบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย  
 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก 
ภาษาไทย  
 3. เพื่อศึกษาคุณค่าด้านความรูข้องบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย  
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ศึกษาวิเคราะห์บทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ที่ออกอากาศในปี 2554 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554) รวม 365 ตอน โดยศึกษาจากบทวิทยุที่ใช้
ออกอากาศ 

สมมุติฐำนกำรศึกษำ 

 1. ค าศัพท์ในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มค าศัพท์ที่
เป็นความหมายหลัก กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ใช่ความหมายหลัก และกลุ่มค าศัพท์ที่เป็นส านวน   
 2. องค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย 
มีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเสริม และมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบเสริม 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1. การศึกษาค าศัพท์ในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย แม้จะมีตอนที่
ออกอากาศจ านวน 365 ตอน แต่เนื่องจากบางตอนมีค าตั้งมากกว่า 1 ค า เช่น เน่า-เหน้า และในค า
ตั้งนั้นอาจมีความหมายมากกว่า 1 ความหมาย ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ค าศัพท์ตามความหมายของค าที่
ปรากฏ ดังนั้น ผลการศึกษาจะปรากฏค าศัพท์มากกว่า 365 ค า  
 2. ผู้วิจัยจะอ้างอิงบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย โดยใส่วันที่ออกอากาศใน
แต่ละตอน 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2. รวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท าค าอธิบาย
ถ้อยค าภาษาไทย ส านักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อขอบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย 
ที่ออกอากาศในปี 2554   
 3. ศึกษาข้อมูลจากบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย จ านวน 365 บท  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย โดยการจัดหมวดหมู่ทั้ง
ทางด้านเนื้อหาและการตั้งชื่อเรื่อง  
 5. สรุปผลการศึกษา 

 



5 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1. ท าให้ทราบค าศัพท์และการจัดกลุ่มของค าศัพท์ในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก 
ภาษาไทย  
 2. ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ  
รู้ รัก ภาษาไทย  
 3. ท าให้ทราบถึงคุณค่าด้านความรู้และประโยชน์ของบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก 
ภาษาไทย  
 4. เป็นแนวทางในการศึกษาบทวิทยุอื่น ๆ ต่อไป 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พันธุ์ทิพย์  อินทยอด (2549) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของ
ค ำศัพท์ระหว่ำงพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 กับพจนำนุกรม ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค าศัพท์ระหว่าง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 ในประเด็นดังนี้ 1. ความแตกต่างด้านจ านวนค า 2. ความแตกต่างด้านบทนิยามของค าศัพท์ 
และ 3. ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต่างของค าศัพท์  
 ผลการศึกษาพบว่า จ านวนค าตั้งในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีค า
เพิ่มขึ้นจ านวน 1,024 ค า ค าที่สูญหายไปมีจ านวน 427 ค า โดยชนิดของค าที่เพิ่มขึ้นและสูญหาย
มากที่สุดคือ ค านาม  
 ในด้านบทนิยามศัพท์พบความแตกต่าง 2 ลักษณะ คือ   
 1. บทนิยามหรือค าอธิบายเปลี่ยนแปลง ความหมายของค าศัพท์เหมือนเดิม แบ่งเป็น 9 
ลักษณะ คือ 1) การเพิ่มตัวอย่างการใช้ค า หรือบริบทของการใช้ค าศัพท์ 2) การอ้างอิงที่มาของค า 
3) การอธิบายความหมายของค าศัพท์ที่แตกต่างกัน 4) การตัดตัวอย่างการใช้ค า 5) การ
เปลี่ยนแปลงตัวอย่าง 6) การเปลี่ยนแปลงชื่อวงศ์ ชื่อสกุลของพืชและสัตว์ 7) การเพิ่มรายละเอียด
ของนิยามค าศัพท์ 8) การตัดรายละเอียดของนิยามค าศัพท์ และ 9) การใช้ภาษาอธิบายต่างกัน  
 2. บทนิยามหรือค าอธิบายเปลี่ยนแปลง ความหมายของค าศัพท์ต่างกัน แบ่งเป็น 2 
ลักษณะคือ 1) ความหมายของค าศัพท์แตกต่างกัน แต่ยังมีเค้าความหมายเดิม แบ่งออกเป็น
ความหมายกว้างออก ความหมายแคบเข้า และความหมายย้ายที่ และ 2) ความหมายของค าศัพท์
แตกต่างกัน โดยไม่มีเค้าความหมายเดิม  
 ส่วนผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างของค าศัพท์พบว่า มีผลกระทบ 4 ลักษณะ คือ  
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 1. ผลทางไวยากรณ์ มีผลท าให้ชนิดของค าตามหลักไวยากรณ์ เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ประเภทของค าเปลี่ยนไป และลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่งเปลี่ยนไป  
 2. ผลกระทบทางความหมาย พบว่าท าให้เกิดการน าค าศัพท์มาใช้ในความหมายที่เพิ่มขึ้น
และใช้ในความหมายแคบลง อีกทั้งมีการน าค าศัพท์มาใช้ผิดความหมายด้วย  
 3. ผลกระทบต่อจ านวนค าท าให้เกิดศัพท์ใหม่ขึ้นใช้ในภาษาและเกิดการสูญหายของค าศัพท์ 
 4. ผลกระทบด้านการใช้ค าศัพท์ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ค าศัพท์ของผู้ใช้ภาษา 

 สพรั่งพร  สว่างวิบูลย์พงศ์ (2532) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “กำรวิเครำะห์เนื้อหำบทวิทยุ
ร ำยกำร เพื่ อ แผ่ นดิ น ไทย เพื่ อ เป็ นแนวทำงพื้ น ฐ ำน ในกำรปรั บน โยบ ำยและ 
กลยุทธในกำรสื่อสำร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสอดคล้องของรายการเพื่อแผ่นดิน
ไทย ทิศทางแนวโน้มในการเสนอรายงานข่าวสารของรายการเพื่อแผ่นดินไทย รวมทั้งวิเคราะห์
เปรียบเทียบการน าเสนอของบทวิทยุรายการเพื่อแผ่นดินไทยกับวิธีการน าเสนอของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐหรือมติชน  
 ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหารายการเพื่อแผ่นดินไทยที่น าเสนอมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่เนื้อหา
เกี่ยวกับความม่ันคงด้านสังคมจิตวิทยา  
 บทวิทยุรายการเพื่อแผ่นดินไทยมีลักษณะของการใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจมากกว่า
ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวสาร  
 บทวิทยุรายการเพื่อแผ่นดินไทยมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันถึงร้อยละ 
74.29 

 ศรีประภัสสร์  สุทธิเสวันต์ (2534) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “กำรก ำหนดรูปแบบและ
วิธีกำรน ำเสนอรำยกำรข่ำววิทยุกระจำยเสียง” การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบ วิธีการน าเสนอ
รายการข่าววิทยุกระจายเสียงตลอดจนปัจจัย เงื่อนไขที่ก าหนดรายการข่าววิทยุกระจายเสียง โดย
แบ่งปจัจัยเงื่อนไขในการศึกษาออกเป็น 3 ปัจจัยย่อย คือ ผู้ควบคุมนโยบาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ผลิตหรือผู้จัดรายการ และผู้อุปถัมภ์รายการ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์แบบลึก และรายการข่าววิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศ  
 ผลการวิจัยพบว่า รายการข่าววิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ 
คือรายการข่าวประเภทเป็นทางการ และรายการข่าวประเภทไม่เป็นทางการ ซึ่งรายการข่าว
ประเภทเป็นทางการสามารถแยกได้ 2 รูปแบบ คือ รายการข่าวรวม รายการข่าวสั้นทุกชั่วโมง ส่วน
รายการข่าวประเภทไม่เป็นทางการแบ่งแยกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ รายการพูดคุยข่าว รายการข่าว
ชาวบ้าน และรายการละครข่าว ส่วนวิธีการน าเสนอมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องเพลงประจ ารายการ 
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และมีความแตกต่างในเรื่องเทคนิค ลีลาการพูด เสียงประกอบรายการ เนื้อหาที่น าเสนอ และการ
ได้มาของข่าว นอกจากนี้คุณค่าของข่าวในรายการข่าวประเภทเป็นทางการมีคุณค่าข่าวในเรื่อง
ความรวดเร็ว ความส าคัญ และผลกระทบต่อประชาชน ส่วนรายการข่าวประเภทไม่เป็นทางการมี
คุณค่าข่าวในเรื่องที่คนท่ัวไปสนใจ ความใกล้ชิดและความแปลก  
 นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยเงื่อนไขที่ก าหนดรูปแบบและวิธีการน าเสนอรายกา รข่าว
วิทยุกระจายเสียงโดยตรง คือ ปัจจัยทางด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายในระดับรัฐบาล นโยบายใน
ระดับหน่วยงานเจ้าของสถานี และนโยบายในระดับปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมไป
ถึงผู้ผลิต หรือผู้จัดรายการข่าววิทยุกระจายเสียงด้วย ส่วนผู้อุปถัมภ์รายการส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนด
รูปแบบและวิธีการน าเสนอ แต่จะมีผู้อุปถัมภ์รายการบางรายที่ก าหนดเฉพาะเนื้อหาในการน าเสนอ
เท่าน้ัน 

 สิริวงษ์  หงส์สวรรค์  (2538) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “กำรนิยำมควำมหมำยใน 
อักขรำภิธำนศรับท์ของหมอบรัดเลย์ ” ผลการศึกษาพบว่า วิธีการนิยามความหมายใน 
อักขราภิธานศรบัท์สามารถแบ่งได้ 7 ลักษณะ ดังนี้  
 1. การนิยามความหมายโดยบอกรายละเอียดให้ชัดเจน (Analytical) หมายถึง การนิยาม
โดยให้สิ่งที่นิยามแทนศัพท์หลัก โดยบรรยายหรือพรรณนาบอกรายละเอียดให้ชัดเจน มีหลาย
ลักษณะได้แก่ บอกรายละเอียดพร้อมทั้งบอกวิธีการประกอบรายละเอียดนั้น บอกรายละเอียดพร้อม
ทั้งยกตัวอย่างประกอบ บอกรายละเอียดพร้อมทั้งบอกลักษณะที่ส าคัญบางอย่าง บอกรายละเอียด
พร้อมทั้งบอกหน้าที่หรือประโยชน์ใช้สอย บอกรายละเอียดพร้อมทั้งบอกที่มาที่เป็นสถานที่ บอก  
รายละเอียดพร้อมทั้งบอกองค์ประกอบ และบอกรายละเอียดที่ให้ความหมายตรงมากกว่ าหนึ่ง
ความหมาย  
 2. การนิยามความหมายโดยแยกประเภท (Typifying) หมายถึง การนิยามโดยบอก
ความสัมพันธ์ของค าในลักษณะของค าจ่ากลุ่มและค าลูกกลุ่ม  
 3. การนิยามความหมายโดยใช้ค าพ้องความหมาย (Synonymy) หมายถึง การนิยามโดยใช้
ค าที่มีความหมายพ้องกันหรือเหมือนกัน มักใช้ค าว่า “ว่า” “คือ” “ความเหมือน” “ความคล้าย” และ 
“เช่นกันกับ” หน้าบทนิยาม  
 4. การนิยามความหมายโดยใช้ความขัดแย้ง, ความตรงข้ามหรือปฏิเสธ หมายถึง การนิยาม
โดยใช้ความขัดแย้ง, ความตรงข้ามหรือปฏิเสธศัพท์หลัก มักใช้ค าปฏิเสธ “ไม”่ แสดงความขัดแย้งใน
บทความ  
 5. การนิยามความหมายโดยยกตัวอย่างวิธีใช้ค า หมายถึง การนิยามความหมายโดย
ยกตัวอย่างวิธีใช้ค าไว้ในบทนิยามหรือในรายละเอียดเพื่อให้สัมพันธ์กับศัพท์หลักที่จะน ามานิยาม  
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 6. การนิยามความหมายโดยใช้ค าที่คิดว่ามีความหมายตรงกัน หมายถึง การนิยามโดยใช้
ศัพท์รองให้มีความหมายตรงกันกับศัพท์หลัก  
 7. การนิยามความหมายโดยอธิบายว่าเป็นเสียงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งของศัพท์หลัก การนิยาม
ความหมายโดยอธิบายว่าเป็นเสียงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งของศัพท์หลักซึ่งอาจจะเป็นเสียงคน สัตว์ 
สิ่งของ ฯลฯ หรือเป็นการเลียนเสียงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้  
 นอกจากวิธีการนิยามความหมายลักษณะต่าง ๆ ผู้วิจัยยังพบว่าบทนิยามส่วนมากมักขึ้นต้น
ด้วยค าว่า “คือ” “เปน” “ว่า” และ “แปลว่า” แต่ถ้าศัพท์หลักค าใดมีค าพ้องความหมาย ค าพ้อง
ความหมายจะมาก่อนบทนิยามหรือมีค าพ้องความหมายเพียงอย่างเดียว วิธีการนิยามความหมายที่
พบมากที่สุด คือ การนิยามความหมายโดยการแยกประเภทในลักษณะของค าจ่ากลุ่ม และค าลูก
กลุ่ม ค าจ่ากลุ่มบางค ามีค าลุกกลุ่มเป็นจ านวนมาก 

 สุชาติ  พงษ์พานิช (2551) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “เปรียบเทียบพจนำนุกรม ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 กับพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 : หมวด
อักษร ก-ฆ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบในประเด็นการเรียงค าและการเก็บค า การ
บอกค าอ่าน การบอกลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่ง การบอกชนิดของค าตามหลักไวยากรณ์ การ
นิยามค า การบอกที่มาของค า และการใช้ภาพประกอบค าศัพท์   
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบในส่วนท่ีเกี่ยวกับการนิยามความหมายค าศัพท์ พบว่า ในด้านการ
บอกค าอ่าน พจนานุกรมทั้ง 2 ฉบับ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน แต่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 แตกต่างกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อยู่ 3 ประเด็น คือ การ
แสดงค าอ่าน การลบค าอ่าน และการลดค าอ่าน  
 การบอกลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่ง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
แตกต่างกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อยู่ 5 ประเด็น คือ การแสดงการบอก
ลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่ง การลบการบอกลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่ง การลดการบอก
ลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่ง การเปลี่ยนต าแหน่งการบอกลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่ง และการ
เปลี่ยนแปลงบางส่วนของการบอกลักษณะของค าที่ใช้เฉพาะแห่ง  
 การบอกชนิดของค าตามหลักไวยากรณ์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
แตกต่างกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อยู่ 3 ประเด็น คือ การแสดงชนิดของ
ค าตามหลักไวยากรณ์ การลดจ านวนการบอกชนิดของค าตามหลักไวยากรณ์ และการเปลี่ยนแปลง
ชนิดของค าตามหลักไวยากรณ์  
 การนิยามค า ประกอบด้วยตัวบทนิยามหรือการให้ความหมายของค า ตัวอย่างประกอบบท
นิยาม ที่มาของตัวอย่าง ค าไวพจน์ และค าตรงข้าม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
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2542 แตกต่างกับพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ในรายละเอียดคือ 
 ในส่วนของบทนิยาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีจ านวนบทนิยาม
เพิ่มมากขึ้นในบางค า และมีจ านวนลดน้อยลงในบางค า รวมทั้งมีการสับเปลี่ยนล าดับก่อนหลังของ
บทนิยามด้วย  
 ในเรื่องเนื้อความของบทนิยามนั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้มี
การปรับเปลี่ยนการใช้ถ้อยค าและเนื้อความของศัพท์ที่ใช้ในกฎหมาย ศัพท์เกี่ยวกับพืชและสัตว์ และ
ศัพท์ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวมท้ังศัพท์ทั่วไป ด้วยการเพิ่ม ลด ลบ รายละเอียด ตัวอย่างการใช้ค า 
ค าไวพจน์ ค าตรงข้าม และอื่น ๆ ให้แตกต่างไปจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2525 อยู่หลายประการ  
 ในการบอกที่มาของค านั้น พจนานุกรมทั้ง 2 ฉบับ มีวิธีการเหมือนกัน แต่ในส่วนที่เป็น
รายละเอียดนั้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท าให้มี
ส่วนแตกต่างกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อยู่ 4 ประการ คือ มีการแสดง
ที่มาของค า การลบที่มาของค า การปรับเปลี่ยนที่มาของค า และการเปลี่ยนส่วนที่ใช้เครื่องหมายให้
เป็นถ้อยค า  
 ส่วนในเรื่องการใช้ภาพประกอบบทนิยามนั้น มีภาพจ านวนหนึ่งที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้ง 
2 ฉบับ และมีภาพจ านวนหน่ึงซึ่งเป็นส่วนน้อยมีปรากฏเฉพาะพจนานุกรมฉบับใดฉบับหน่ึงเท่านั้น 

 เสาวรส  มนต์วิเศษ (2555) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “กำรศึกษำเปรียบเทียบวิธีกำรนิยำม
ควำมหมำยศัพท์เดียวกันในพจนำนุกรมของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอช. แชนด์เลอร์ กับ
พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542” โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1. เพื่อ
วิเคราะห์วิธีการนิยามความหมายศัพท์และโครงสร้างของบทนิยามความหมายศัพท์ในพจนานุกรม 
ของเจ. คัสแวล และ เจ.เอช. แชนด์เลอร์ ทุกศัพท์ 2. เพื่อวิเคราะห์วิธีการนิยามความหมายศัพท์และ
โครงสร้างของบทนิยามความหมายศัพท์ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เฉพาะ
ศัพท์เดียวกันที่ปรากฏทั้งในพจนานุกรมของเจ. คัสแวล และ เจ.เอช. แชนด์เลอร์ และพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และ 3. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพท์และ
โครงสร้างของบทนิยามความหมายของศัพท์เดียวกันในพจนานุกรมของเจ. คัสแวล และ เจ.เอช. 
แชนด์เลอร์ กับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

 ผลการศึกษาพบว่า พจนานุกรมของเจ. คัสแวล และ เจ.เอช. แชนด์เลอร์ มีวิธีการนิยาม
ความหมายศัพท์ 9 วิธี ได้แก่ การอธิบาย การวิเคราะห์ การแปลศัพท์ การให้ค าจ ากัดความ การ
อ้างค าในพจนานุกรมเดียวกัน การบอกขอบเขตการใช้ การปฏิเสธความหมายตรงข้าม การอธิบาย
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โดยนัย และการนิยามเชิงปฏิบัติการ  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพท์ในพจนานุกรมทั้ง 2 ฉบับ พบว่า
วิธีการนิยามความหมายศัพท์บางวิธี ได้แก่ การอธิบาย การวิเคราะห์ การแปลศัพท์ การอ้างค า ใน
พจนานุกรมเดียวกัน การปฏิเสธความหมายตรงข้าม การอธิบายโดยนัย และการนิยามเชิง
ปฏิบัติการ มีการใช้เพิ่มขึ้นในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ในขณะที่บางวิธี 
ได้แก่ การให้ค าจ ากัดความ และการบอกขอบเขตการใช้ มีการใช้ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ
พจนานุกรมของเจ. คัสแวล และ เจ.เอช. แชนด์เลอร์ และยังพบวิธีนิยามรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อีกหนึ่งวิธี คือ การนิยามโดยการใช้ตัวเลขบอก
ความหมาย  
 นอกจากนี้เม่ือศึกษาเปรียบเทียบ โครงสร้างของบทนิยามความหมายศัพท์ในพจนานุกรม
ของเจ. คัสแวล และ เจ.เอช. แชนด์เลอร์ และ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
พบว่า  ลักษณะบทนิยามความหมายศัพท์ในพจนานุกรมทั้ง 2 ฉบับนี้ มีทั้งที่เป็นโครงสร้างเดี่ยว 
และโครงสร้างผสม และเป็นโครงสร้างผสมมากกว่าโครงสร้างเดี่ยวเหมือนกันทั้ง 2 ฉบับ  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น  
 1. การศึกษาเปรียบเทียบพจนานุกรม และการนิยามความหมาย   
 2. การศึกษาวิเคราะห์บทวิทยุและการก าหนดรูปแบบ วิธีการน าเสนอบทวิทยุ  
 สรุปได้ว่าผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบพจนานุกรม และการนิยามความหมาย 
แสดงให้เห็นว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแตกต่างของค าศัพท์และการให้ค านิยาม และ
เม่ือน าผลการศึกษาของแต่ละคนมาเปรียบเทียบจะเห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ค าศัพท์ และการให้ค า
นิยามในพจนานุกรมแต่ละฉบับมีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ส่วนการศึกษาวิเคราะห์บทวิทยุและการ
ก าหนดรูปแบบ วิธีการน าเสนอบทวิทยุ แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาในบทวิทยุ รูปแบบ และวิธีการ
น าเสนอ แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาการจัดกลุ่มค า องค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาการวิเคราะห์ค าศัพท์ในบทวิทยุกระจายเสียง รายการ รู้  รัก ภาษาไทย ของ
ราชบัณฑิตยสถาน  
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บทที่ 2 

การจัดกลุ่มค าศัพท์ในรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” 

 คณะกรรมการจัดท าค าอธิบายถ้อยค าภาษาไทยซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดท าเนื้อหา
รายการวิทยุกระจายเสียงรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” มีหน้าที่ตามค าสั่งราชบัณฑิตยสถาน ที่ 
88/2552 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้ “จัดท าเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการ
ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และจัดท าค าอธิบายถ้อยค าภาษาไทย เพื่อน าไปใช้ในการเผยแพร่และการ
บริการวิชาการ”  จะเห็นได้ว่าจากหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ราชบัณฑิตยสถานให้
ความส าคัญกับหลักเกณฑ์และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง  ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งของการใช้ภาษาไทย
คือการใช้ค าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความหมายของค า  หากผู้ใช้ภาษาขาดความรู้ในข้อนี้ก็จะท า
ให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร        

 นิตยา  กาญจนะวรรณ (2554 : 7) กล่าวถึงปัญหาการใช้ภาษาว่า  

  “การใช้ภาษาก็เหมือนกับกิจกรรมทางสังคมท่ัว ๆ ไป นั่นคือจะต้องใช้ให้เหมาะสม
กับผู้พูด การแสดงออกทางวาจาไม่เพียงแต่จะต้องเหมาะสมกับบุคคลแต่คนเท่านั้น แต่ยัง
จะต้องเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์แต่ละครั้งด้วย การใช้ภาษาก็เช่นเดียวกัน ภาษา
นั้นมีความแตกต่างกันไม่เพียงแต่ในด้านลักษณะทางสังคมของผู้พูดเท่านั้น แต่ยังแตกต่าง
กันในด้านลักษณะแวดล้อมทางสังคมของผู้พูดด้วย ผู้พูดคนเดียวกันก็อาจจะใช้ภาษาต่าง 
ๆ กันไปได้ในสถานการณ์ท่ีต่างกัน และเพื่อจุดประสงค์ท่ีต่างกัน นอกจากนี้ภาษาก็อาจจะ
มีลักษณะต่างกันในแง่ท่ีเป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูดอีกด้วย” 

 การน าเสนอเนื้อหาในรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ได้น าเสนอค าศัพท์ในปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จ านวน 365 ตอน ซึ่งผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดกลุ่มค า
ศัพท์ เพื่อจะได้ทราบจ านวนค าศัพท์และการจัดหมวดหมู่ค าศัพท์ ของรายการที่ออกอากาศในปี 
2554 

 นววรรณ  พันธุเมธา (2558 : 3) ได้กล่าวไว้ในหนังสือไวยากรณ์ไทยว่า  

  “เกณฑ์ท่ีควรจะใช้จ าแนกค าได้ถูกต้องท่ีสุดคือความหมาย ความหมายของค าเป็น
เครื่องก าหนดให้ค าค าหนึ่งใช้ร่วมกับค าหนึ่งได้ แต่ใช้ร่วมกับอีกค าหนึ่งไม่ได้ ค าท่ีมี
ความหมายท านองเดียวกันจึงมักใช้ร่วมกับค าค าเดียวกัน เมื่อเราจ าแนกค าตาม
ความหมายเราจึงมักได้ค าที่ใช้ท านองเดียวกันอยู่ในหมวดเดียวกันด้วย”   
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 ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มค าศัพท์ตามแนวการวิเคราะห์ของนววรรณ  พันธุเมธา ที่
ปรากฏในหนังสือไวยากรณ์ไทย จากการศึกษาสามารถจัดกลุ่มค าศัพท์ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  
 1. กลุ่มค าศัพท์ที่เป็นค าหลัก  
 2. กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ใช่ค าหลัก ที่ปรากฏได้แก่ ค าแทน ค าเชื่อม ค าเสริม  
 3. กลุ่มค าศัพท์ที่เป็นส านวน  
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

2.1 กลุ่มค าศัพท์ที่เป็นค าหลัก 

 นววรรณ  พันธุเมธา (2558 : 6) ได้ให้ความหมายว่า ค าหลัก คือ ค าส าคัญ ใช้บอกเนื้อ 
ความซึ่งผู้พูดสื่อสารไปยังผู้ฟัง ค าหลักมี              1. ค านาม และ 2. ค ากริยา  
 รายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบค าที่เป็นค าหลักจ านวน 314 ค า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ค านาม และ ค ากริยา 

 2.1.1 คำนาม  

 ก าชัย  ทองหล่อ (2545 : 197) ได้ให้ความหมายว่า ค านาม คือ ค าที่เป็นชื่อของคน 
สัตว์ สถานท่ี สิ่งของ และกิริยาอาการต่าง ๆ   
 นววรรณ  พันธุเมธา (2558 : 6) ได้ให้ความหมายว่า ค านาม คือ ค าที่หมายถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม   
 รายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบค าศัพท์ที่เป็นค านาม จ านวน 217 ค า  ซึ่งค านาม
ดังกล่าวประกอบด้วย สามานยนาม วิสามานยนาม และอาการนาม และจากการศึกษาผู้วิจัย
สามารถแบ่งกลุ่มตามความหมายได้จ านวน 19 กลุ่ม  ได้แก่  

 2.1.1.1 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความรู้ 
และการถ่ายทอดความรู้  หมายถึง ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ ประเพณี 
พิธีกรรมต่าง ๆ ความรู้ และการถ่ายทอดความรู ้พบจ านวน 47 ค า ได้แก่   
 

1. กรรมวาจาจารย์-คู่สวด 2. กระสือ 

3. การประคบตัว-การเข้ากระโจม 4. ขนบ 

5. ของไหว้ 6. ขันติ 

7. จารีต 8. จีวร 
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9. จุฬามณี 10. ฉกามาพจรสวรรค์ 

11. ตบะ 12. ทาน (2) 

13. ธรรมเนียม 14. นรก 

15. นางตะเคียน 16. นางตาน ี

17. นางไม ้ 18. บายศรีสู่ขวัญ 

19. ประเพณี 20. ผ้าป่า 

21. ผีกองกอย 22. ผีโขมด 

23. ผีพราย 24. พรรษา (1) 

25. พรรษา (2) 26. พรหมโลก 

27. พิธี 28. มัททวะ 

29. เลก-เลกวัด 30. วิธี 

31. ศีล (1) 32. ศีล (2) 

33. ศีล (3) 34. ศีลจาริณ ี

35. ศีลาจารวัตร 36. สงฆ-์ภิกษุ-พระ 

37. สมณะ 38. สระโบกขรณ ี

39. สามเณร 40. สินบน 

41. อวิโรธนะ 42. อวิหิงสา 

43. อักโกธะ 44. อาชวะ 

45. อาบัติ 46. อาศิรวาท 

47. โอม   
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ตัวอย่างที่ 1 

กรรมวาจาจารย์-คู่สวด 

 กรรมวาจาจารย์ (อ่านว่า ก า-มะ-วา-จา-จาน) เขียน ก ไก่  
ร หัน  ม ม้า  ว แหวน  สระอา  จ จาน  สระอา  ร เรือ  ย ยักษ์  
การันต์ มาจากค าว่า กรรมวาจา (อ่านว่า ก า -มะ-วา-จา) 
หมายถึง ค าประกาศกิจการในท่ามกลางสงฆ์ กับค าว่า อาจารย์ 
กรรมวาจาจารย์ เป็นค าเรียกพระภิกษุ 2 รูป ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบคุณสมบัติของผู้ขอบวชก่อนที่จะให้คณะสงฆ์พิจารณาใน
พิธีอุปสมบท  เม่ือพระกรรมวาจาจารย์ทราบว่าผู้ขอบวชไม่มี
ลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นภิกษุได้ ก็จะมาแจ้งแก่คณะสงฆ์ให้
ทราบแล้วจึงเรียกกุลบุตรผู้น้ันเข้ามาท่ามกลางคณะสงฆ์ เพื่อให้
พระกรรมวาจาจารย์สอบถามต่อหน้าคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง 
จากนั้นพระกรรมวาจาจารย์จะตั้งญัตติให้คณะสงฆ์พิจารณาว่า
จะรับกุลบุตรผู้นั้นเข้าเป็นภิกษุหรือไม่ ด้วยการขอมติคือการ
ยอมรับจากคณะสงฆ์ การขอมตินี้จะกระท า 3 ครั้ง เพื่อให้คณะ
สงฆ์พิจารณาลงมติ หากไม่มีการคัดค้านคณะสงฆ์ก็จะกล่าว
พร้อมกันว่า สาธุ. พระกรรมวาจาจารย์ มักเรียกกันโดยทั่วไปว่า 
พระคู่สวด เนื่องจากต้องใช้ภิกษุ 2 รูปสวดพร้อมกัน  

(ออกอากาศวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “กรรมวาจาจารย์-คู่สวด” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งในท่ีนี้คือพิธีอุปสมบท 

ตัวอย่างที่ 2 

ผีกองกอย  

 ผีกองกอยเปน็ผีป่าพวกหนึ่ง ไม่มีใครเห็นตัว แต่ค าว่า 
กองกอย มีเสียงคล้ายค าว่า เก็งกอย ท าให้เดาว่าคงจะเป็นผีที่มี
ขาเดียว มีเท้าเดียว ไปไหนก็ต้องเขย่งไปเหมือนกับการเล่นของ
เด็กที่ร้องเล่นว่า “เขย่งเก็งกอยเห็นวัวกินอ้อยบ้างไหมจ๊ะ” พระ
ยาอนุมานราชธนเล่าไว้ว่า เมื่อผีกองกอยมาจะมีเสียงซู่ใหญ่ดัง
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มาจากที่ไกลแล้วจะดังมากขึ้นจนมาถึงตัว  ถ้าคนตื่นอยู่และออก
เสียงไล่ตะเพิดไป ผีกองกอยก็จะผ่านเลยไป เสียงซู่นั้นก็จะ
หายไป  แต่ถ้าคนนอนหลับ ผีกองกอยก็จะเข้ามาดูดเลือดตรง
หัวแม่เท้า โดยที่ผู้ที่ถูกดูดเลือดจะไม่รู้สึกตัวเลย  ถ้าถูกดูดเลือด
มาก ๆ ผู้นั้นอาจจะสิ้นชีวิตก็ได้ คนจึงกลัว สันนิษฐานว่า ผี
กองกอย ที่มาดูดเลือดคนที่นอนหลับในป่า น่าจะเป็นทากหรือ
สัตว์กินเลือดชนิดใดชนิดหนึ่ง 

(ออกอากาศวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “ผีกองกอย” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อว่า
เป็นผีป่าพวกหนึ่ง ชอบดูดเลือดคนที่พักค้างแรมในป่า ถ้าคนตื่นอยู่และออกเสียงไล่ตะเพิดไป ผี
กองกอยก็จะผ่านเลยไป เสียงซู่นั้นก็จะหายไป  แต่ถ้าคนนอนหลับ ผีกองกอยก็จะเข้ามาดูดเลือด
ตรงหัวแม่เท้า โดยท่ีผู้ที่ถูกดูดเลือดจะไม่รู้สึกตัวเลย  ถ้าถูกดูดเลือดมาก ๆ ผู้นั้นอาจจะสิ้นชีวิตก็ได้ 

 2.1.1.2 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถานที่ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
และมนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงสถานที่ในต านานและความเชื่อ  หมายถึง ค าที่มีความหมาย
เกี่ยวกับสถานที่ หน่วยงาน องค์กร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น 
พบจ านวน 25 ค า ได้แก่ 

 

1. คลองถม 2. คลองภาษีเจริญ 

3. คลองรังสิต 4. จิตรลดาวัน 

5. ถนนสิบสามห้าง 6. ทิศาปาโมกข ์

7. นิคม 8. ประชาคม 

9. พนัง 10. พระต าหนัก 

11. พระที่น่ัง 12. พิพิธภัณฑ์ 

13. พิพิธภัณฑสถาน 14. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 

15. เพนียด 16. มุจลินท ์

17. แยก 18. รโหฐาน-มโหฬาร 
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19. วงเวียน 20. สระมุจลินท ์

21. สแควร ์ 22. สะพาน 

23. หน้าพระที่น่ัง-ที่น่ัง 24. อียิปต์ 

25. อุทยานในสวรรค์   

ตัวอย่างที่ 1 

อุทยานในสวรรค์ 

 ค าว่า อุทยาน เขียน อ อ่าง  สระอุ  ท ทหาร  ย ยักษ์  
สระอา  น หนู เป็นค าที่มาจากภาษาสันสกฤต อุทฺยาน (อ่านว่า 
อุด-ยา-นะ) แปลว่า สวน  ในไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง
พระราชนิพนธ์ของพญาลิไทย กล่าวถึงอุทยานหรือสวนใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองว่า มีอุทยานอยู่ 
5 แห่ง ด้านตะวันออกชื่อ นันทอุทยาน (อ่านว่า นัน-ทะ-อุด-ทะ-
ยาน) หรือ นันทวัน (อ่านว่า นัน-ทะ-วัน) แปลว่า สวนอันเป็นที่
ยินดีมีทั้งไม้ดอกไม้ผล ด้านทิศใต้มีอุทยานชื่อปารุษกวัน (อ่าน
ว่า ปา-รุด-สะ-กะ-วัน) แปลว่า สวนมะปราง ด้านทิศตะวันตกมี
อุทยานชื่อจิตรลดาวัน (อ่านว่า จิด-ละ-ดา-วัน) แปลว่า สวนที่มี
ไม้เถาสีต่าง ๆ ด้านทิศเหนือมีอุทยานชื่อมิสสกวัน (อ่านว่า มิด-
สะ-กะ-วัน) แปลว่า สวนผสม ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมี
สวนช่ือมหาวัน แปลว่า สวนใหญ่    
 ไทยน าชื่ออุทยานในสวรรค์มาตั้งเป็นชื่อพระราชวัง พระ
ต าหนัก เช่น พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน,  พระราชวังนันท
อุทยาน (อ่านว่า นัน-ทะ-อุด-ทะ-ยาน), วังปารุสกวัน (อ่านว่า 
ปา-รุด-สะ-กะ-วัน),  สวนมิสสกวัน (อ่านว่า มิด-สะ-กะ-วัน)  

(ออกอากาศวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “อุทยานในสวรรค์” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับสถานที่ 
เพราะเป็นชื่ออุทยานหรือสวนทั้ง 5 แห่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองและไทย
ยังน าชือ่อุทยานในสวรรค์มาตั้งเป็นช่ือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ด้วย 
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ตัวอย่างที่ 2 
คลองถม 

 คลองถม หมายถึง คลองที่ถูกถมเพื่อสร้างถนน สร้างที่
อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ  ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีคลองที่
ถูกถมมากมาย แต่ค าว่า คลองถม ใช้เป็นชื่อเรียกย่านการค้า
ตลอดถนนมหาจักร ระหว่างถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุง มี
สินค้านานาชนิด เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่อง
เสียง นาฬิกา ฯลฯ ราคาไม่แพง แต่เดิมถนนสายนี้เป็นคลองชื่อ
ว่า คลองส าเพ็ง ปลายคลองด้านหนึ่งออกแม่น้ าเจ้าพระยา อีก
ด้านหนึ่งออกคลองมหานาคใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเรื่อยมา 
ภายหลังเกิดความนิยมการคมนาคมทางบกมากกว่าทางน้ า 
คลองส าเพ็งจึงถูกถมเป็นคลองแรก เริ่มจากการถมด้วยขยะแล้ว
แปรสภาพเป็นถนนในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ไม่นานนัก  ชาวบ้านเรียกชื่อถนน
ตามต้นก าเนิดว่า ถนนคลองถม 

(ออกอากาศวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “คลองถม” เป็นค าที่ มีความหมายเกี่ยวกับสถานที่ 
หมายถึง คลองที่ถูกถมเพื่อสร้างถนน สร้างที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ  นอกจากนี้คลองถม 
ยังใช้เป็นช่ือเรียกย่านการค้าตลอดถนนมหาจักร ระหว่างถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุง 

 2.1.1.3 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับค าเรียกบุคคล อาชีพ สถานภาพ 
หมายถึง ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ต าแหน่ง สถานภาพ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ค าสรรพนาม ค าเรียกญาติ และชื่อเรียกชนชาติต่าง ๆ พบจ านวน 
25 ค า ได้แก่ 

 

1. เกียรติ-เกียรติยศ 2. เกียรติภูมิ 

3. เกียรติศักดิ์ 4. เกียรติมุข 

5. ขุน 6. คุณสมบัติ 
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7. ชาติพันธุ์ 8. เชื้อชาติ-สัญชาติ 

9. ญาติ 10. ญาติโกโหติกา 

11. ตาสีตาสา 12. ทารก 

13. ธิดา 14. นิรนาม 

15. บุตร 16. ประธาน 

17. ปูชนียบุคคล 18. ฝีไม้ลายมือ 

19. ภูมิปัญญา 20. มัจฉานุ 

21. สังคญาติ 22. สายสามัญ 

23. เสนา 24. หัวโจก 

25. หัวแถว   

ตัวอย่างที่ 1 

ญาติโกโหติกา  

 ญาติโกโหติกา (อ่านว่า ยาด-ติ-โก-โห-ติ-กา) สันนิษฐาน
ได้ว่า ประกอบด้วยค าว่า ญาติโก (อ่านว่า ยาด-ติ-โก) กับ โหติ
กา (อ่านว่า โห-ติ-กา)  ญาติโก มาจากค าว่า าตก (อ่านว่า 
ยา -ตะ -กะ) ซึ่ งลงวิภัตติปัจ จัยตามไวยากรณ์ภาษาบาลี 
กลายเป็น าตโก (อ่านว่า ยา-ตะ-โก) แปลว่า อันว่าญาติ  ส่วน 
โหติกา อาจมาจาก โหติ (อ่านว่า โห-ติ) แปลว่า ย่อมเป็น กับค า
ว่า กา ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพยางค์ที่เติมเข้าไปเพื่อให้จังหวะ
ของค า โหติกา รับกับค า ญาติโก  ค าว่า ญาติโกโหติกา เป็นค า
ที่ใช้ในภาษาพูดเท่านั้น  เช่น ฉันไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรของ
เขา เขาจะมาสนใจไยดีอะไร  พอเขาถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 ก็มี
คนมาอ้างว่าเป็นญาติโกโหติกากันมากมาย ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร  
งานแต่งงานของบ่าวสาวคู่นี้ เป็นการหลอมรวมญาติโกโหติกา
ของมหาเศรษฐี 2 ตระกูลดังของจังหวัด 

(ออกอากาศวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2554) 
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 จากตัวอย่างค าว่า “ญาติโกโหติกา” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับค าเรียก
ญาติ ค าที่ใช้ในภาษาพูด หมายถึงญาติทั่วไป 

ตัวอย่างที่ 2 

ประธาน  

 ประธาน  เขียน  ป ปลา  ร เรือ  สระอะ  ธ ธง  สระอา  น 
หนู   ประธาน เป็นค าท่ีมีหลายความหมาย  ความหมายหนึ่งคือ
ผู้เป็นหลักส าคัญ เช่น ในอุโบสถ และวิหาร  มีพระพุทธรูปซึ่ง
เป็นรูปแทนองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ส าคัญและเป็นหลัก
ในอุโบสถหรือวิหารนั้น พระพุทธรูปนั้นเรียกว่า  พระประธาน  
ประธานเป็นค าเรียกผู้มีต าแหน่งเป็นหัวหน้า หรือผู้เป็นใหญ่ใน
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ด าเนินกิจการต่าง ๆ  เช่น  ประธาน
รัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานคณะกรรมการ
ช าระพจนานุกรม  ผู้เป็นประธานจะท าหน้าที่ควบคุมดูแลให้งาน
ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน 

(ออกอากาศวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “ประธาน” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่
การงานของบุคคล เป็นค าเรียกผู้มีต าแหน่งเป็นหัวหน้า หรือผู้เป็นใหญ่ในคณะกรรมการ 

 2.1.1.4 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ หมายถึง ค าที่ มี
ความหมายเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ทั้งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นและไม่ประดิษฐ์ขึ้น รวมถึงสิ่งของ
เครื่องใช้ในต านานและความเชื่อ  ยานพาหนะ สิ่งของ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ส่วนประกอบของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติของสิ่งของเครื่องใช้ พบ
จ านวน 24 ค า ได้แก่ 

 

1. กระจก 2. กระเดื่อง 

3. กังหันน้ าชัยพัฒนา 4. ก าป่ัน 

5. ขี้ผึ้ง-สีผึ้ง 6. เครื่องกังไส 

7. จักรยาน 8. เจว็ด 
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9. ดิ่ง-ลูกดิ่ง 10. ตะเกียบ 

11. ต่าง 12. ถุงยักษ์-บิ๊กแบ๊ก 

13. เนียน 14. บรรทัด 

15. บัตร (1) 16. บัตร (2) 

17. บัตร (3) 18. ปรมาณู 

19. ปิ่นพระศิวะ 20. มุ้ง 

21. เรือแซ 22. อาวุธ-ศัตราวุธ-ศาสตราวุธ 

23. อเนกประสงค์ 24. เฮลิคอปเตอร์ 

ตัวอย่างที่ 1 

เครื่องกังไส  

 ค าว่า กังไส เขียน ก ไก่  ไม้หันอากาศ  ง งู  ไม้มลาย   
ส เสือ  กังไส เป็นชื่อมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 
มณฑลนี้ส าเนียงจีนกลางออกเสียงว่า เจียงซี ส่วน กังไส เป็น
ชื่อตามส าเนียงจีนท้องถิ่นซึ่งใกล้เคียงกับส าเนียงจีนแต้จ๋ิวว่า  
กังไซ  กังไซ ย่อมาจาก กังหนั่มไซ แปลว่า บริเวณใต้แม่น้ าฝั่ง
ตะวันตก แม่น้ าที่ว่านี้ก็คือแม่น้ าแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ าที่ยาว
ที่สุดของจีนและยาวที่สุดในเอเชีย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
มณฑลนี้อยู่ทางตอนใต้ของปากแม่น้ าแยงซีเกียงฝั่งตะวันตก 
ดินแดนบริเวณปากแม่น้ าแยงซีเกียงเป็นแหล่งผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาเลื่องชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณ  ครอบคลุมหลาย
มณฑลของจีน ได้แก่ มณฑลกังไส มณฑลเจ้อเจียง มณฑลอัน
ฮุย และมณฑลเจียงซู  คนไทยเรียกเครื่องเคลือบที่มีคุณภาพสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องลายครามที่เป็นสีขาวมีลวดลายสีน้ า
เงินที่มาจากมณฑลเหล่านีท้ั้งหมดว่า เครื่องกังไส 

(ออกอากาศวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 
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 จากตัวอย่างค าว่า “เครื่องกังไส” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ
เครื่องใช้ คนไทยใช้เรียกเครื่องเคลือบที่มีคุณภาพสูงที่มาจากประเทศจีน 

ตัวอย่างที่ 2 

ปิ่นพระศิวะ 

 ปิ่นพระศิวะ หมายถึง พระจันทร์ ซึ่งพระศิวะน ามาเสียบ
เป็นป่ินบนพระเมาลี (มวยผม) ของพระองค์  
 ครั้งหนึ่งบนสวรรค์ พระจันทร์ลักพานางดาราซึ่งเป็น
ชายาของพระพฤหัสบดีไปไว้ที่วิมานของตน พระพฤหัสบดี
ติดตามมาขอนางคืน และได้ต่อสู้กับพระจันทร์ พระพฤหัสบดี
แพ้ จึงไปฟ้องพระพรหม พระพรหมบังคับให้พระจันทร์คืนนาง
ดาราแก่พระพฤหัสบดี และลงโทษพระจันทร์ไม่ให้เข้าประชุมใน
เทวสภากับเหล่าเทพทั้งหลายอีกต่อไป พระจันทร์ยอมคืนนาง 
พระศิวะหรือพระอิศวรทรงเมตตาจึงช่วยเหลือพระจันทร์ โดยใช้
พระจันทร์เสี้ยวเป็นปิ่นประดับไว้ที่พระเมาลี พระจันทร์จึงมี
โอกาสได้เข้าเทวสภาด้วยทุกครั้ง และได้นามว่า ศิวเศขร (อ่าน
ว่า สิ-วะ-เส-ขอน) แปลว่า ผู้เป็นปิ่นปักผมของพระศิวะหรือพระ
อิศวร และพระศิวะได้ชื่อว่า จันทรเศขร (อ่านว่า จัน-ทะ-ระ-เส-
ขอน) แปลว่า ผู้มีพระจันทร์เป็นปิ่น  รูปปั้นหรือเห็นภาพวาด
ของพระอิศวรจึงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวประดับอยู่ที่พระเมาลี 

(ออกอากาศวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “ปิ่นพระศิวะ” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ
เครื่องใช้ หมายถึง พระจันทร์ ซึ่งพระศิวะน ามาใช้เป็นปิ่นเสียบบนพระเมาลี (มวยผม) ของพระองค์ 

 2.1.1.5 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ค าที่มี
ความหมายเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสื่อสังคม 
พบจ านวน 12 ค า ได้แก่ 

 

1. กูเกิล 2. ทวิตเตอร์ 

3. เฟซบุ๊ก 4. วิกิพีเดีย 
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5. เว็บไซต์ 6. เว็บบอร์ด 

7. เวิลด์ไวด์เว็บ 8. สื่อสังคม-เครือข่ายสังคม 

9. อินเทอร์เน็ต 10. อีบุ๊ก 

11. เอ็มพีสาม 12. ไฮไฟฟ์ 

ตัวอย่างที่ 1 

อีบุ๊ก  

 อีบุ๊ก มาจากค าภาษาอังกฤษว่า e-book [หรือ ebook]  
ซึ่งย่อมาจากค าว่า  electronic book  ค านี้ตรงกับศัพท์บัญญัติ
ของราชบัณฑิตยสถานว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง
สิ่งพิมพ์ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถ
น าไปใช้งานได้  ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือผู้ใช้จะ
เข้าไปอ่านได้โดยไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุดหรือซื้อหนังสือจาก
ร้าน  ในบางกรณีการอ่านอีบุ๊กอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย  ปัจจุบันมี
การน าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ในแบบอีบุ๊กมากขึ้น ทั้งยังมี
การผลิตอีบุ๊กโดยตรง โดยไม่เคยมีฉบับพิมพ์มาก่อน  

(ออกอากาศวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “อีบุ๊ก” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อีบุ๊กย่อมาจากค าว่า  electronic book ค านี้ตรงกับศัพท์บัญญัติของส านักงานราชบัณฑิตยสภาว่า 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถ
น าไปใช้งานได้ 

ตัวอย่างที่ 2 

เฟซบุ๊ก  

 เฟซบุ๊ก หมายถึงเว็บไซต์ของบริษัทอเมริกันที่ชื่อว่า 
Facebook เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์ที่ ให้บริการสื่อสังคมเว็บไซต์
หนึ่ง โดยเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2547 เม่ือนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด (Harvard University) 3 คน เปิดบริการผ่าน
คอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนได้ติดต่อกัน 
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ต่อมาสมาชิกก็ขยายวงออกไปเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อื่น นักเรียนช้ันมัธยม และในท่ีสุดก็เป็นประชาชนทั่วไป  
 การเข้าเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก                          
            เพียงแต่สมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
เว็บไซต์นี้มีบริการต่าง ๆ เช่น มีบริการเผยแพร่และรับข้อมูล
ส่วนบุคคลและข่าวสารต่าง ๆ และสามารถโต้ตอบกับสมาชิก
รายอื่นได้ 

(ออกอากาศวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “เฟซบุ๊ก เป็นชื่อของสื่อสังคมเว็บไซต์หนึ่งที่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน 

 2.1.1.6 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ โครงการ 
หมายถึง ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โครงการ แนวคิดต่าง ๆ 
พบจ านวน 12 ค า ได้แก่ 

 

1. แก้มลิง 2. โครงการหลวง 

3. โครงการแก้ปัญหาน้ าท่วม 4. ทฤษฎีใหม ่

5. นิรภัย 6. ปรากฏการณ์ 

7. ภัย 8. มูลนิธิชัยพัฒนา (1) 

9. มูลนิธิชัยพัฒนา (2) 10. วิสามัญ 

11. สถานการณ์ 12. เหตุการณ ์

ตัวอย่างที่ 1 

ปรากฏการณ์  

 ค าว่า ปรากฏการณ์ ประกอบด้วย ค าว่า ปรากฏ เขียน ป 
ปลา  ร เรือ  สระอา  ก ไก่  ฏ ปฏัก  กับ การณ์ เขียน ก ไก่  
สระอา  ร เรือ  ณ เณร  การันต์  ปรากฏ หมายถึง แสดง
ออกมาให้เห็น  การณ์ หมายถึง สาเหตุหรือสิ่งที่ท าให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลง  ปรากฏการณ์ หมายถึง การแสดงออกมาให้เห็น  
หรือ สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น   เช่น  ฝนตก  ฟ้าร้องเป็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เหตุการณ์น้ าท่วมเมืองหลวงของหลาย
ประเทศเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสร้างบ้านเรือนปิดกั้น
ทางน้ าไหล  วิกฤตการณ์การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศที่อยู่ภายใต้
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ค าว่า ปรากฏการณ์  เม่ือใช้กับ
ค ากริยา สร้าง เป็น สร้างปรากฏการณ์ หมายถึง ท าให้เกิด
ความตื่นเต้นสนใจและกล่าวขวัญถึง เช่น รสชาติและความ
อร่อยของอาหารไทยสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก,  เรามา 
ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ถวายพระพรออนไลน์   
 ค าน้ีอ่านว่า ปฺรา-กด-กาน หรือ ปฺรา-กด-ตะ-กาน ก็ได้ 

(ออกอากาศวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “ปรากฏการณ์” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
สถานการณ์ หมายถึง การแสดงออกมาให้เห็น  หรือ สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น 

ตัวอย่างที่ 2 

แก้มลิง 

 แก้มลิง เป็นค าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้
เรียกที่กักเก็บน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหาน้ าท่วมตามพระราชด าริ ใน พ.ศ. 2538  ทรงอธิบาย
แนวคิดเรื่อง แก้มลิง ว่า “ลิงนี้เวลาให้กล้วยให้เงาะกิน มันใส่
ปากแล้วเก็บไว้ในแก้มลิง หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ กลืน” ทรง
ยกตัวอย่างแก้มลิงที่สามารถป้องกันน้ าท่วมที่จังหวัดชุมพรว่า 
“น้ าที่อยู่ในแก้มลิงหนองใหญ่ที่ชุมพร ก็เป็นอย่างนั้น น้ าเข้ า 
มา ๆ แล้วจึงค่อย ๆ ปล่อยออกไป เป็นอันว่าเม่ือเข้ามาเก็บไว้ 
น้ านั้นก็ไม่มาท่วมเมืองชุมพร เม่ือน้ าที่ลงมาลดลงก็ปล่อยออก”  
 นอกจากโครงการแก้มลิงแล้ว ยังทรงริเริ่มโครงการอื่น
เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม เช่น โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าและ
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ก าจัดวัชพืช โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสถานีสูบน้ าและ
ประตูระบายน้ า 

(ออกอากาศวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “แก้มลิง” เป็นค าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้
เรียกที่กักเก็บน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาน้ าท่วมตามพระราชด าริ ใน 
พ.ศ. 2538 

 2.1.1.7 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ หมายถึง ค าที่มีความหมาย
เกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พบจ านวน 10 ค า ได้แก่ 

 

1. กัมมันตภาพรังสี 2. คลอง 

3. เงื้อม 4. ฝุ่นกัมมันตรังสี 

5. แม่น้ าล าคลอง 6. ระลอก-คลื่น 

7. รุ้ง 8. สึนามิ 

9. ห้วยหนองคลองบึง 10. อุกกาบาต-อุกลาบาต-อุลกมณี 

ตัวอย่างที่ 1 

สึนามิ 

 สึนามิ เขียน ส เสือ  สระอึ  น หนู  สระอา  ม ม้า  สระอิ  
เป็นค าเรียกคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมี
พลังมาก เนื่องจากมวลน้ าในมหาสมุทรได้รับแรงสั่นสะเทือน
อย่างรุนแรง จนกลายเป็นคลื่นกระจายตัวออกไปจากศูนย์การ
สั่นสะเทือน  สึนามิมักเกิดเม่ือมีแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องทะเล
เพราะภูเขาไฟระเบิดหรือเปลือกโลกเคลื่อนตัว  สึนามิอาจเกิด
จากสาเหตุอื่น เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเล หรือ
อุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งลงในมหาสมุทร  คลื่นธรรมดามี
ความเร็วการเคลื่อนที่ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความยาว
คลื่นเพียง 100-1,000 เมตร และมีความสูงคลื่นเม่ือซัดเข้าฝั่ง
เพียง 1-2 เมตร  แต่สึนามิมีความเร็วมากกว่าคลื่นธรรมดา 10 
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เท่า มีความยาวของคลื่นมากถึง 1,000 เท่า  เม่ือคลื่นเข้าถึงฝั่ง 
คลื่นสึนามิก็ยังคงสูงกว่าคลื่นธรรมดากว่า 10 เท่า คลื่นสึนามิจึง
มีอ านาจสามารถท าลายล้างรุนแรง  
 ค าว่า สึนามิ เป็นค าภาษาญี่ปุ่น มาจากค าว่า สึ แปลว่า 
ท่าเรือ, อ่าวจอดเรือ กับค าว่า นามิ แปลว่า คลื่น  สึนามิ จึงมี
ความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่า คลื่นอ่าวจอดเรือ  เนื่องจากอ่าว
จอดเรือของประเทศญี่ปุ่นมักได้รับภัยจากคลื่นนี้ 

(ออกอากาศวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “สึนามิ” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ ใช้เรียก
คลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมาก เนื่องจากมวลน้ าในมหาสมุทรได้รับ
แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง จนกลายเป็นคลื่นกระจายตัวออกไปจากศูนย์การสั่นสะเทือน 

ตัวอย่างที่ 2 

เงื้อม  

 ค าว่า เงื้อม ปัจจุบันใช้เป็นค านาม หมายถึงสิ่งที่สูงยื่นง้ า
ออกมา มักใช้ประสมกับค าว่า ผา หรือ เขา เป็น เงื้อมผา เงื้อม
เขา  หมายถึง ผาหรือเขาท่ียื่นง้ าออกมา หรือใช้ประสมกับค าว่า 
มือ เป็น เงื้อมมือ หมายถึง อ านาจที่ครอบง าไม่ให้หลุดพ้นไปได้ 
เช่น คนท าผิดย่อมไม่อาจหนีพ้นเงื้อมมือกฎหมาย  
 ในสมัยก่อน ค าว่า เงื้อม ใช้เป็นค ากริยา อักขราภิธาน 
ศรับท์บอกความหมายของค าว่า เงื้อม ไว้ว่า “เงื้อม, ง้ า  คือ
อาการสิ่งของที่สูงงอกง้ าออกมา, เหมือนอย่างน่าตลิ่งสูง, ฤๅ
ภูเขาชันเปนต้น”  
 มีตัวอย่างค าว่า เงื้อม ที่ใช้เป็นค ากริยาในนิราศพระบาท
ของสุนทรภู่ว่า “ที่แผ่นเผินเนินผานั้นน่ากลัว ดูเงื้อมตัวเหมือน
จะตามลงทับตาย” และในหนังสือ “จดหมายเหตุเสด็จพระราช
ด าเนิรประพาศทวีปยุโรปครั้งท่ี 2 เล่ม 1”   ค าว่า เงื้อม ก็ใช้เป็น
ค ากริยาในข้อความว่า “บางแห่งมีผาสูงชัน บ้างก็เงื้อมออกมา 
บางแห่งมีตาน้ าไหลริน ๆ ออกมาจากผา”  
 ภาษาไทเหนือมีค าว่า เงิ่ม ซึ่งเทียบได้กับค าว่า เงื้อม เงิ่ม 
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เป็นค ากริยา หมายความว่า ยื่น ใช้กับหน้าผา ผาเงิ่ม หมายถึง 
หน้าผาที่ย่ืนออกมา ตรงกับค าว่า เงื้อมผา 

(ออกอากาศวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “เงื้อม” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ หมายถึง
สิ่งที่สูงยื่นง้ าออกมา ใช้ประสมกับค าว่า ผา หรือ เขา เป็น เงื้อมผา เงื้อมเขา 

 2.1.1.8 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง หมายถึง ค าที่มี
ความหมายเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การแบ่งส่วนการปกครอง และการลงโทษ พบจ านวน  
9 ค า ได้แก่ 

 

1. ทศพิธราชธรรม 2. ใบเหลือง-ใบแดง 

3. พรรคการเมือง 4. สิทธิ 

5. สิทธิมนุษยชน 6. สิทธิมนุษยชนกับความรับผิดชอบ 

7. สิทธิมนุษยชนกับความเสมอภาค 8. หัวคะแนน 

9. พลังเงียบ   

ตัวอย่างที่ 1 

นิรโทษกรรม 

 ค าว่ า  นิ ร โทษกรรม (อ่ านว่ า  นิ -ระ -โทด -สะ -ก า ) 
ประกอบด้วย นิรโทษ กับ กรรม  นิรโทษ ประกอบด้วย นิร 
(อ่านว่า นิ-ระ) กับ โทษ   นิร แปลว่า ไม่, ไม่มี, ปราศจาก  
นิรโทษ แปลว่า ไม่มีโทษ, ปราศจากโทษ     นิรโทษกรรม 
หมายถึง  การท าให้ไม่มีโทษ, การท าให้ ปราศจากโทษ   
นิรโทษกรรม  ตามกฎหมายอาญาหมายถึง การลบล้างการ
กระท าผิดอาญาที่บุคคลได้กระท ามาแล้ว โดยมีกฎหมายที่ออก
ภายหลัง ก าหนดให้การกระท านั้นไม่เป็นความผิด และให้
ผู้กระท าความผิดนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด  ลักษณะ
เด่นของกฎหมายนิรโทษกรรมคือ มีการก าหนดวันที่จะได้รับ 
นิรโทษกรรมไว้อย่างชัดเจน เช่น  พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
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เเก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เเละประชาชน ซึ่งกระท าความผิด
เกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวนเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2516  
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าการยึดและควบคุม
อ านาจการปกครองแผ่นดินเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534  
 ค าว่า นิรโทษกรรม ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า amnesty 
(อ่านว่า แอ็ม-เน้ส-ตี้) หมายถึงการยกโทษให้แก่บุคคลที่กระท า
ผิดต่อรัฐ   

(ออกอากาศวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “นิรโทษกรรม” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการเมือง 
นิรโทษกรรมตามกฎหมายอาญา หมายถึง การลบล้างการกระท าผิดอาญาที่บุคคลได้กระท ามาแล้ว 
โดยมีกฎหมายท่ีออกภายหลัง ก าหนดให้การกระท านั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้กระท าความผิดนั้น
พ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด  ลักษณะเด่นของกฎหมายนิรโทษกรรมคือ มีการก าหนดวันที่จะ
ได้รับนิรโทษกรรมไว้อย่างชัดเจน 

ตัวอย่างที่ 2 

 ทศพิธราชธรรม 

 ทศพิธราชธรรม ประกอบด้วยค าว่า ทศ (อ่านว่า ทด) 
แปลว่า สิบ พิธ (อ่านว่า พิด) แปลว่า ต่าง ๆ  ราชธรรม (อ่านว่า 
ราด-ชะ-ท า) แปลว่า ธรรมะของพระราชาหรือของผู้ปกครอง 
พระมหากษัตริย์ของไทยทรงยึดถือราชธรรมทั้ง 10 ข้อ มา
ตลอดทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นธรรมะที่ท าให้บ้านเมืองร่มเย็น 
ราษฎรมีความสุข ทศพิธราชธรรม มี 10 ข้อ เช่น ทาน การให้
ทรัพย์สิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากประสบภัยพิบัติ ศีล 
การรักษากายวาจาให้เที่ยงตรง ประพฤติตนตามจารีตประเพณี 
ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง บริจาค เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว
เพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มาก ขันติ มีความอดทนต่อความ
โลภ โกรธ หลง อดทนต่อค ากล่าวร้ายของคนชั่ว อดทนต่อ
ความขัดแย้งของผู้คนที่ต่างมีความเห็นแก่ตัว ต้องการแต่
ป ร ะ โยชน์ ข อ งตน  ทศพิ ธ ร าชธ ร รม ไ ม่ ใ ช่ ธ ร รมะขอ ง
พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ แต่เป็นธรรมะของผู้เป็นหัวหน้า 
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ผู้ปกครองประเทศ ผู้ปกครองบ้านเมือง ถ้าผู้ปกครองประเทศมี
ทศพิธราชธรรม บ้านเมืองก็จะสงบสุข ถ้าผู้ปกครองประเทศไม่
มีทศพิธราชธรรมบ้านเมืองก็จะมีแต่ความเดือดร้อน 

(ออกอากาศวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “ทศพิธราชธรรม” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการ
ปกครอง หมายถึง ธรรมะของพระราชาหรือของผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองประเทศมีทศพิธราชธรรม 
บ้านเมืองก็จะสงบสุข ถ้าผู้ปกครองประเทศไม่มีทศพิธราชธรรมบ้านเมืองก็จะมีแต่ความเดือดร้อน 

 2.1.1.9 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพืช หมายถึง ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ชื่อ ชนิด และส่วนต่าง ๆ ของพืช พบจ านวน 9 ค า ได้แก่ 

 

1. กระบองเพชร 2. จิก 

3. ตาน ี 4. ธัญพืช 

5. พืช 6. พุทรา 

7. รา 8. สาลี 

9. หญ้าแฝก   

ตัวอย่างที่ 1 

จิก 

 จิก เป็นชื่อไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร 
ขึ้นในที่ชุ่มชื้นและน้ าท่วมถึง มีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย จิก 
มีชื่อเรียกอื่น ๆ คือ กระโดน กะนอน ปุย  
 จิก เป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์มาก ยอดอ่อนรับประทานเป็น
ผักได้ ดอกและน้ าจากเปลือกสดใช้ผสมกับน้ าผึ้ง จิบแล้วท าให้
ชุ่มคอ แก้ไอและแก้หวัด ผลกินเป็นยาช่วยย่อยอาหาร ใบมีรส
ฝาด แพทย์แผนโบราณใช้ใบผสมกับเครื่องยาอื่น ๆ ปรุงเป็นยา
สมานแผล เปลือกต้นจิกใช้เป็นสีย้อม แก้ไข้ แก้พิษงู แก้เม่ือย
เคล็ด เส้นใยจากเปลือกใช้ท าเชือก ท าเบาะรองหลังช้าง ท า
กระดาษ  ส่วนรากและเมล็ดของจิกมีพิษใช้เบื่อปลา เนื้อไม้ของ
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ต้นจิกค่อนข้างหยาบ แข็ง และหนัก สีแดงแก่หรือสีน้ าตาลแกม
แดง ทนทานเม่ืออยู่ในร่ม ใช้ท าเครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ  ไม้จิกถ้าอาบน้ ายาอย่างถูกต้อง สามารถใช้กลางแจ้ง
เป็นหมอนรองรางรถไฟได้ดี  

(ออกอากาศวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “จิก” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับพืช จิก เป็นชื่อไม้ต้น
ขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร ขึ้นในที่ชุ่มชื้นและน้ าท่วมถึง มีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย 
จิก มีชื่อเรียกอื่น ๆ คือ กระโดน กะนอน ปุย 

ตัวอย่างที่ 2 

ธัญพืช  

 ธัญพืช ประกอบด้วยค าว่า ธัญ (อ่านว่า ทัน) กับค าว่า 
พืช ธัญ มาจากภาษาบาลีว่า ธญฺ (อ่านว่า ทัน-ยะ) แปลว่า พืช
ประเภทข้าวและประเภทถั่วงา พืช มาจากค าว่า พีช (อ่านว่า พี-
ชะ) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ไม้ซึ่งจะงอกเป็นต้นไม้ต่อไป ใน
ภาษาไทยมักจะใช้ค า ธัญพืช หมายถึง พืชประเภทที่เป็นข้าว
ทุกชนิด เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อาจรวมถึงลูก
เดือย เมล็ดทานตะวัน และพืชที่ให้เมล็ดเป็นอาหารอื่น ๆ อย่าง
ถั่วต่าง ๆ ด้วย ธัญพืชเป็นอาหารจ าเป็นที่ช่วยให้พลังงานแก่
มนุษย์ และเป็นอาหารที่หาได้ไม่ยากนัก เพราะมีการปลูกกัน
โดยทั่วไป ราคาไม่แพง แต่มีประโยชน์มาก ปัจจุบันจึงมีผู้น า
ธัญพืชหลายชนิดไปผสมกับอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ เช่น 
ขนมปังธัญพืช, ข้าวตังธัญพืช, นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช 

(ออกอากาศวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “ธัญพืช” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับพืช แปลว่า พืช
ประเภทข้าวและประเภทถั่วงา ในภาษาไทยมักจะใช้ค า ธัญพืช หมายถึง พืชประเภทที่เป็นข้าวทุก
ชนิด 
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 2.1.1.10 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการละเล่น ความบันเทิง หมายถึง ค า
ที่มีความหมายเกี่ยวกับการแสดง การละเล่น ดนตรี กีฬา พบจ านวน 8 ค า ได้แก่ 

 

1. โขน 2. ตุ๊กตาลูกตาล 

3. ระบ า-เต้นร า 4. ร าวง 

5. ละครดึกด าบรรพ์ 6. ละครร า 

7. หนังใหญ่ 8. หมากรุก 

ตัวอย่างที่ 1 

หนังใหญ่ 

 หนังใหญ่เป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยโบราณ 
ไม่ใช่หนังที่ฉายจอใหญ่ หรือหนังที่ฉายที่โรงใหญ่ ที่เรียกว่าหนัง
ก็เพราะสิ่งที่ใช้แสดงคือตัวหนัง ใช้หนังวัวหนังควายแผ่นใหญ่ ๆ 
ฉลุฉลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องที่จะแสดง เช่น เรื่องรามเกียรติ์ก็
ฉลุฉลักเป็นรูปพระราม พระลักษณ์ นางสีดา ทศกัณฐ์ พิเภก 
หนุมาน สุครีพ พาลี เป็นต้น   
 การแสดงหนังใหญ่เป็นการแสดงภาพตัวหนังที่ เชิด
หน้าจอผ้าขาว มีไฟอยู่ด้านหน้าผู้เชิด เงาของตัวหนังจะปรากฏ
บนจอ และผู้เชิดตัวหนังก็แสดงท่าเต้นคล้ายการแสดงโขน มี
ดนตรี บทพากย์ และบทเจรจาอย่างโขน   คนเชิดหนังจับตัว
หนังซึ่งเป็นแผ่นใหญ่มาก เต้นไปตามบทและตามดนตรี  หนัง
ใหญ่จึงเป็นการแสดงโขนรวมกับการแสดงหนัง  ด้วยเหตุที่การ
แสดงหนังใหญ่ต้องลงแรงลงทุนมาก  ทั้งไม่ค่อยมีผู้นิยมดู 
เนื่องจากนิยมดูภาพยนตร์หรือหนังฝรั่งกันหมด การแสดงหนัง
ใหญ่จึงค่อย ๆ หายไปจากสังคมไทย  นานไปอาจจะสูญไปเลย
ก็ได้หากไม่ช่วยกันรักษาและสืบทอดไว้ 

(ออกอากาศวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 
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 จากตัวอย่างค าว่า “หนังใหญ่” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการละเล่น 
ความบันเทิง หนังใหญ่เป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยโบราณ ใช้หนังวัวหนังควายแผ่นใหญ่ ๆ 
ฉลุฉลักเป็นรูปตัวละครในเร่ืองที่จะแสดง 

ตัวอย่างที่ 2 

หมากรุก  

 หมากรุกเป็นชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง มาจากค าว่า หมาก 
เป็นค าเรียกสิ่งที่ เป็นหน่วยเป็นลูก กับค าว่า รุก หมายถึง 
ล่วงล้ าเข้าไปในเขตของผู้อื่น การเล่นหมากรุก มีกระดานกับตัว
หมากเป็นอุปกรณ์การเล่น เล่นได้ครั้งละ 2 คน สมมุติตัวหมาก
ของแต่ละฝ่ายเป็นกองทหารเข้าต่อสู้กันในสมรภูมิ เพื่อล่วงล้ า
เข้าไปในแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าหมากตัวส าคัญที่สุดของฝ่าย
ใดถูกกินหรือหมดตาเดิน ฝ่ายน้ันแพ้  
 หมากรุกเป็นการเล่นของหลายชาติ  ที่ รู้ จักกันดี ใน
ประเทศไทย คือ หมากรุกไทย หมากรุกจีน และหมากรุกสากล    
หมากรุกไทยใช้กระดานที่มีตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจ านวน 64 
ช่อง แต่ละช่องเรียกว่า ตา แต่ละฝ่ายมีตัวหมากจ านวน 16 ตัว 
ประกอบด้วย เบี้ย 8 ตัว เรือ ม้า โคน อย่างละ 2 ตัว และ เม็ด 
กับ ขุน อย่างละตัว ขุน เป็นตัวหมากที่ส าคัญที่สุด... 

(ออกอากาศวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “หมากรุก” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการละเล่น 
ความบันเทิง การเล่นหมากรุก มีกระดานกับตัวหมากเป็นอุปกรณ์การเล่น เล่นได้ครั้งละ 2 คน 
สมมุติตัวหมากของแต่ละฝ่ายเป็นกองทหารเข้าต่อสู้กันในสมรภูมิ เพื่อล่วงล้ าเข้าไปในแดนของอีก
ฝ่ายหน่ึง ถ้าหมากตัวส าคัญที่สุดของฝ่ายใดถูกกินหรือหมดตาเดิน ฝ่ายน้ันแพ ้

 2.1.1.11 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ หมายถึง ค าที่ มี
ความหมายเกี่ยวกับร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พบจ านวน 8 ค า ได้แก่ 

 

1. ขวัญ 2. ใจ (1) 

3. ใจ (2) 4. ระด ู
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5. ระดูขาว-มุตกิต-ตกขาว 6. สัญญาณชีพ 

7. หัวใจ 8. องค์ 

ตัวอย่างที่ 1 

สัญญาณชีพ  

 สัญญาณชีพ ประกอบด้วยค าว่า สัญญาณ กับค าว่า ชีพ  
สัญญาณ คือ เครื่องหมายหรือสิ่งที่แสดงให้เห็น ได้ยิน หรือ
สัมผัส แม้จะอยู่ระยะไกล เพื่อบอกให้รู้ เช่น ระวังอันตราย 
กระท าหรือไม่กระท าตามที่ตกลง ชีพ แปลว่า ชีวิต  สัญญาณ
ชีพ จึงมีความหมายว่า สิ่งที่บอกให้รู้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งยังมีชีวิตอยู่
หรือไม่  เรารู้สัญญาณชีพได้ด้วยการเห็น ได้ยิน หรือสัมผัส 
 สัญญาณชีพ ได้แก่ การหายใจ การเต้นของชีพจร และ
อุณหภูมิกาย ซึ่งแสดงว่ามีชีวิตอยู่และสามารถบอกได้ว่าการมี
ชีวิตอยู่นั้นอยู่ในเกณฑ์ปรกติหรือผิดปรกติมากน้อยเพียงใด  
การที่คนยังหายใจอยู่ เป็นสัญญาณชีพที่บอกได้ว่ามีชีวิตอยู่ 
หากไม่หายใจจะต้องคล าชีพจร หากชีพจรยังเต้นอยู่ก็แสดงว่า
หัวใจยังท างาน อาจจะกู้ชีพได้ด้วยการผายปอด  ร่างกายที่ยัง
อุ่นอยู่ก็พอจะบอกได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ แต่เชื่อไม่ได้นักเพราะถ้า
เสียชีวิตไม่นานร่างกายก็ยังอุ่นอยู่ 

(ออกอากาศวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “สัญญาณชีพ” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับร่างกาย
มนุษย์ สัญญาณชีพ มีความหมายว่า สิ่งที่บอกให้รู้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือไม่  เช่น การหายใจ 
การเต้นของชีพจร 

ตัวอย่างที่ 2 

ระดู  

 ...ปัจจุบัน ระดู ค าว่า ระ เขียนมีสระอะ ใช้ในความหมาย
ว่าเลือดประจ าเดือนของผู้หญิงเท่านั้น ระดู คือเลือดปนกับผนัง
มดลูกด้านใน ที่มดลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ขับออกมาทางช่อง
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คลอดเป็นเวลา 3 ถึง 7 วัน  ในรอบเวลาประมาณ 28 วัน หรือ 
1 เดือน จึงมักจะเรียก ระดู ว่า รอบเดือน หรือ ประจ าเดือน   

(ออกอากาศวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “ระดู” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์  
หมายถึง เลือดประจ าเดือนของผู้หญิง 

 2.1.1.12 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับจ านวน ล าดับ และปริมาณ หมายถึง 
ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด จ านวน ล าดับ ปริมาณ หน่วยเงินตรา การค านวณ และ
ค าลักษณนาม พบจ านวน 5 ค า ได้แก่ 

 

1. คราว 2. คืบ-เกรียก 

3. ทัพ 4. ศอก 

5. องคุลี   

ตัวอย่างที่ 1 

คืบ-เกรียก 

 คืบ และ เกรียก เป็นค าเรียกระยะความยาวที่วัดด้วยนิ้ว
มือคน   คืบ คือ ระยะจากปลายหัวแม่มือไปถึงปลายนิ้วกลาง
หรือปลายนิ้วก้อยในขณะที่กางมือออกเต็มที่ เช่น พระยาแรก
นาเสี่ยงทายได้ผ้า 5 คืบ ทายว่าน้ าท่าอุดมสมบูรณ์ดี  ส่วน 
เกรียก เขียน สระเอ  ก ไก่  ร เรือ  สระอี  ย ยักษ์  ก ไก่ คือ
ระยะจากปลายหัวแม่มือไปถึงปลายน้ิวชี้ขณะกางมือเต็มที่   คืบ
จะยาวกว่าเกรียกเล็กน้อย  มาตราวัดของไทยโบราณก าหนด 1 
คืบ เท่ากับ 12 นิ้ว  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 
2466 ก าหนดให้เทียบคืบหนึ่งเท่ากับ 25 เซนติเมตร  ส่วน
เกรียกไม่มีการเทียบเพราะไม่ได้ใช้เป็นมาตราวัด เป็นเพียงแต่
ค าเรียกเท่าน้ัน  เกรียก ปรากฏในส านวนว่า แค่คืบแค่เกรียก 

 



35 
 

 

แปลว่า ระยะเพียงสั้น ๆ เช่นใช้ในค าต าหนิว่า ของอยู่แค่คืบแค่
เกรียกเท่านี้ก็เดินไปหยิบเองไม่ได้ ต้องเรียกคนมาหยิบให้ 

(ออกอากาศวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “คืบ-เกรียก” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับจ านวน ล าดับ 
และปริมาณ โดยคืบ และ เกรียก เป็นค าเรียกระยะความยาวที่วัดด้วยน้ิวมือคน 

ตัวอย่างที่ 2 

ทัพ  

 ...ค าว่า ทัพ ยังใช้หมายถึง ฝูงคนหรือฝูงสัตว์จ านวนมาก 
เช่น กองทัพมด หมายถึง มดจ านวนมากที่ขนไข่ขนอาหารเพื่อ
หนีน้ า โดยปริยายหมายถึง คนกลุ่มหนึ่งที่ทะยอยลักลอบขน
ของหนีภาษีอย่างต่อเนื่องไปจ าหน่าย 

(ออกอากาศวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “ทัพ” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับจ านวน และปริมาณ 
หมายถึง ฝูงคนหรือฝูงสัตว์จ านวนมาก 

  2.1.1.13 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ หมายถึง ค าที่มีความหมาย
เกี่ยวกับชื่อ ชนิด และส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ กิริยาอาการของสัตว์ ซึ่งอาจเป็นสัตว์ในวรรณคดี หรือ
สัตว์ที่มีอยู่จริง พบจ านวน 5 ค า ได้แก่ 

 

1. กระเต็น 2. เขียวพระอินทร ์

3. เลือดอุ่น-เลือดเย็น 4. ลา 

5. เอราวัณ   

ตัวอย่างที่ 1 

กระเต็น  

 กระเต็น เขียน ก ไก่  ร เรือ  สระอะ  สระเอ  ต เต่า  ไม่
ไต่คู้  น หนู เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง รูปร่างอ้วนป้อม หัวโต คอสั้น 
ปากยาวใหญ่และตรง ปลายแหลม ขาเล็กสั้น ในประเทศไทยมี 
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นกกระเต็นอยู่ 14 ชนิด เช่น กระเต็นขาวด าใหญ่ กระเต็น
ปักหลัก กระเต็นน้อย กระเต็นลาย กระเต็นแดง  นกกระเต็นทุก
ชนิดมีสีสันสดใส ประกอบด้วยสีน้ าเงิน เขียว แดง น้ าตาลส้ม 
และขาว หลายชนิดมีปากสีเหลืองหรือแดงสะดุดตา เป็นนกที่
บินเร็ว บินตรง กระพือปีกถี่มาก สลับด้วยการร่อนเป็นระยะสั้น 
ๆ จะไม่กระพือปีกติดต่อกันเป็นระยะนาน ๆ  นกกระเต็นมีอีก
ชื่อหนึ่งว่า นกกินปลา แต่นกกระเต็นบางชนิดไม่กินปลา แต่กิน
แมลง หนอน สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก เช่น ปู กุ้ง กบ เขียด 
เป็นต้น   
 นกกระเต็นมักอยู่ใกล้แหล่งน้ าเพื่อจับปลาเป็นอาหาร 
บางชนิดอยู่ตามป่าหรือทุ่งหญ้า ท ารังเป็นโพรงอยู่ในดินตาม
ตลิ่งริมฝั่งน้ า ตามจอมปลวก หรือในโพรงไม้ 

(ออกอากาศวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “กระเต็น” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว์ กระเต็น 

เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง รูปร่างอ้วนป้อม หัวโต คอสั้น ปากยาวใหญ่และตรง ปลายแหลม ขาเล็กสั้น 
ตรงกับข้อมูลในอนุกรมวิธานสัตว์ อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งได้กล่าวถึงในประเทศไทยว่า
มีอยู่ 14 ชนิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540 : 71-72) 

ตัวอย่างที่ 2 

เขียวพระอินทร์ 

 ...นอกจากนี้เขียวพระอินทร์ ยังเป็นชื่อของงูและปลา  งู
เขียวพระอินทร์ ล าตัวเรียวยาวมีสีเขียว อาศัยตามต้นไม้และ
ชายคาบ้านเรือน ออกหากินเวลากลางวัน มีพิษอ่อนมาก  ส่วน
ปลาเขียวพระอินทร์  เป็นปลาทะเล ล าตัวยาวรีมีสีเขียว และมี
ริ้วสีน้ าเงินพาดขวางตลอดตัว อาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง 

(ออกอากาศวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “เขียวพระอินทร์” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว์ เป็น
ชื่อของงูและปลา 
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  2.1.1.14 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับช่วงเวลา หมายถึง ค าที่มีความหมาย
เกี่ยวกับวัน เดือน ปี เวลา ค าบอกเวลา และค าที่สัมพันธ์กับวันส าคัญ พบจ านวน 5 ค า ได้แก่ 

 

1. ปัจจุบัน 2. ฤกษ์ 

3. วันภาษาไทยแห่งชาติ 4. อดีต 

5. อนาคต   

ตัวอย่างที่ 1 

อดีต 

 อดีต  เขียน  อ  อ่าง  ด  เด็ก  สระอี  ต  เต่า   มาจากค าภาษา
บาลีและสันสกฤตว่า  อตีต  (อ่าน  อะ-ตี-ตะ) แปลว่า  ผ่านไปแล้ว
อย่างยิ่ง, ล่วงไปแล้วอย่างยิ่ง หมายถึง เวลาที่ผ่านไปแล้ว, เวลา
ที่ล่วงไปแล้ว เช่น ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นชุมชนใหญ่  หมายถึง 
เรื่องที่ผ่านไปแล้ว เช่น  อดีตอันเจ็บปวดสอนให้เราเข้มแข็งและ
เรียนรู้ที่จะไม่ท าผิดพลาดซ้ าอีก  ค าว่า อดีต  ใช้ประกอบอยู่หน้า
ค านามอื่น เป็นค าขยายค านามนั้น จะมีความหมายว่า เคยด ารง
ต าแหน่งนั้น แต่ปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งนั้นแล้ว  เช่น  อดีต
นางสาวไทยแต่งงานกับนักธุรกิจใหญ่ เบลารุสเป็น  1  ใน  15 
ประเทศที่แยกตัวออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียต  ค าว่า  อดีต 
อาจมีความหมายเฉพาะ หมายถึง ประวัติที่มีมลทินหรือมีเรื่อง
เศ ร้ า เ ป็ นต้ น   ป ร ากฏ เฉพาะ ในค า ว่ า   คน มีอดี ต   เ ช่ น
คณะกรรมการลงความเห็นว่า   เขาเป็นคนมีอดีต  แม้จะมี
ความสามารถ แต่ก็ไม่อาจวางใจให้ด ารงต าแหน่งส าคัญได้ 

(ออกอากาศวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “อดีต” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับวัน เวลา อดีต
แปลว่า ผ่านไปแล้วอย่างยิ่ง, ล่วงไปแล้วอย่างยิ่ง หมายถึง เวลาที่ผ่านไปแล้ว, เวลาที่ล่วงไปแล้ว 
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ตัวอย่างที่ 2 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 

 วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม เนื่อง
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระ
ราชด าเนินไปพระราชทานกระแสพระราชด าริ เรื่อง ปัญหาการ
ใช้ค าไทย ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะ
อักษรศาสตร์ เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505  ต่อมา 
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี 
เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของ
ทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  และได้ มีประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ เม่ือวันที่  20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

(ออกอากาศวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับค า
ที่สัมพันธ์กับวันส าคัญ รัฐบาลก าหนดให้วันท่ี 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 2.1.1.15 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับอาหาร การปรุงอาหาร รสชาติ
อาหาร หมายถึง ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับชื่อ ชนิด ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องปรุง พบ
จ านวน 4 ค า ได้แก่ 

 

1. ข้าวแดง 2. เครื่องจิ้ม 

3. แป้ง 4. อรรถรส-       
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ตัวอย่างที่ 1 

เครื่องจิ้ม  

 เครื่องจ้ิม  เป็นค าเรียกอาหารที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของ
คนไทย    วิธีรับประทานอาหารของคนไทย  มีข้าวเป็นหลัก  มี
กับข้าวซึ่งมักจะต้องประกอบด้วยเครื่องจ้ิมซึ่งมีผักและปลาหรือ
กุ้งเข้าชุดกัน  มีแกงเผ็ด  แกงจืด  ผัดผัก   เนื้อเค็มหรือปลาเค็ม
แก้เลี่ยน   และมีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อีก 1 อย่าง   อาหารไทย
ทุกม้ือจึงมีสารอาหารครบถ้วน    เครื่องจ้ิมเป็นอาหารชูรสที่
ส าคัญ  เครื่องจ้ิมอาจเป็นน้ าพริก  ซึ่งมีวิธีปรุงได้หลายสิบแบบ 
เช่น  น้ าพริกกะปิ  น้ าพริกตาแดง  น้ าพริกกุ้งเสียบ  น้ าพริก
ปลาย่าง  เครื่องจ้ิมที่เรียกว่า น้ าปลาหวาน เป็นเครื่องจ้ิม
ส าหรับกุ้งเผากับดอกสะเดาลวก    เครื่องจ้ิมอาจเป็นแบบหลน  
ซึ่งก็มีหลายชนิด เช่น  เต้าเจ้ียวหลน  กุ้งหลน  ปลาร้าหลน   
กะปิหลน  เครื่องจ้ิมอีกประเภทหนึ่งของอาหารไทย  คือ   
เครื่องจ้ิมที่ใช้เพิ่มรสให้แก่อาหารบางชนิด เช่น น้ าจ้ิมบ๊วยเจ่ีย 
ส าหรับเพิ่มรสให้ห้อยจ๊อ ทอดมันกุ้ง       

(ออกอากาศวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “เครื่องจ้ิม” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับอาหาร วิธี
รับประทานอาหารของคนไทย  มีข้าวเป็นหลัก  มีกับข้าวซึ่งมักจะต้องประกอบด้วยเครื่องจ้ิมซึ่งมีผัก
และปลาหรือกุ้งเข้าชุดกัน 

ตัวอย่างที่ 2 

ข้าวแดง  

 ...ปัจจุบันค าว่า ข้าวแดง เป็นค าเรียกข้าวพันธุ์หนึ่ง เมล็ด
มีสีแดง และใช้เรียกข้าวที่สีให้มีเยื่อสีแดงอยู่ ซึ่งบางคนเรียกว่า 
ข้าวมันปู ด้วย เช่น ข้าวต้มที่ร้านเรามีทั้งข้าวขาวและข้าวแดง 

(ออกอากาศวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “ข้าวแดง” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับอาหาร หมายถึง 
ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่งเมล็ดมีสีแดง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าข้าวมันปู  
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 2.1.1.16 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับฐานะ เศรษฐกิจ ทรัพย์สิน เงินทอง 
หมายถึง ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับฐานะของบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพย์สิน พบจ านวน  
4 ค า ได้แก่ 

 

1. เศรษฐกิจพอเพียง 2. สมบัติ 

3. สมบัติพัสถาน 4. สาธารณสมบัติ 

ตัวอย่างที่ 1 

สมบัติ 

 สมบัติ เขียน ส เสือ ม ม้า บ ใบไม้ ไม้หันอากาศ ต เต่า 
สระอิ มาจากค าภาษาบาลีและสันสกฤตว่า สมฺปตฺติ แปลว่า 
ความถึงพร้อม, ความส าเร็จ, ความสุข, ความโชคดี  ใน
ภาษาไทย สมบัติ มีความหมายหลายประการ ความหมายแรก
เป็นความหมายเก่าหมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับเม่ือได้ด ารง
สถานะใดสถานะหนึ่งโดยสมบูรณ์ เช่น เม่ือเป็นพระอินทร์ก็ได้
สมบัติอัมรินทร์ มีสวนวิเศษทั้งสี่ เป็นต้น  เม่ือเป็นจักรพรรดิก็
ได้ช้างแก้ว จักรแก้ว นางแก้ว ฯลฯ เป็นสมบัติ  ความหมายที่ 2 
สมบัติ หมายถึง สิ่งของ, ทรัพย์สิน, เช่น ตอนที่อพยพมาตั้ง
รกรากที่เมืองไทย เขาไม่มีสมบัติติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียว  เศรษฐี
ยกสมบัติที่ มีอยู่ให้ลูกทั้งหมด  ความหมายสุดท้าย สมบัติ 
หมายถึง ลักษณะที่ดีที่มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ปรากฏในค า
ว่า สมบัติผู้ดี เช่น เขาไม่มีสมบัติล้ าค่า มีก็แต่สมบัติผู้ดีติดตัวอยู ่

(ออกอากาศวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “สมบัติ” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับฐานะ เศรษฐกิจ 
ทรัพย์สิน เงินทอง สมบัติ มีความหมายหลายประการ ความหมายแรกเป็นความหมายเก่า หมายถึง 
สิ่งที่บุคคลได้รับเม่ือได้ด ารงสถานะใดสถานะหนึ่งโดยสมบูรณ์ ความหมายที่ 2 สมบัติ หมายถึง 
สิ่งของ, ทรัพย์สิน 
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ตัวอย่างที่ 2 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นค าที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้น ดังพระราชด ารัสว่า “ค าว่า เศรษฐกิจ
พอเพียง นี้ไม่มีในต ารา ไม่เคยมีระบบ”  แนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง สะท้อนพระราชปณิธานให้เมืองไทย “อยู่แบบพออยู่
พอกิน” หรือ “พอมีพอกิน” ทรงเน้นย้ าโดยใช้ค าว่า “พอควร พอ
อยู่พอกิน มีความสงบ...” ส่วนความหมายของค าว่า พอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ว่า “...ค าว่าพอก็
เพียงพอ  เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง. คนเราถ้าพอในความต้องการ 
ก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย 
ถ้าทุกประเทศมีความคิด...ว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความ
ว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็เป็นสุข 
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็
พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” 

(ออกอากาศวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับฐานะ 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นค าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้น แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง 
สะท้อนพระราชปณิธานให้เมืองไทย “อยูแ่บบพออยู่พอกิน” หรือ “พอมีพอกิน” 

 2.1.1.17 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะ สภาพ และเครื่องหมาย 
หมายถึง ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการบอกลักษณะ รูปทรง และคุณสมบัติ พบจ านวน 3 ค า ได้แก่ 

 

1. ตีนกา-กากบาท 2. ตีนกา-       

3. สามัญ   
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ตัวอย่างที่ 1 

ตีนกา-ตีนครุ 

 ค าว่า ตีนกา ใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเหมือนตีนของอีกา 
คือเป็นเครื่องหมายกากบาทอย่างเครื่องหมายบวก  โบราณใช้
เป็นเครื่องหมายบอกมาตราเงินและมาตราชั่ง เม่ือบอกมาตรา
เงิน จะแสดงมาตราเงินเป็นชั่ง ต าลึง บาท สลึง เฟื้อง และไพ 
ตัวเลขที่เป็นหลักชั่งอยู่บนปลายเส้นดิ่ง เฉียงลงมาที่มุมซ้ายบน
เป็นหลักต าลึง ไปทางขวาเป็นหลักบาท ลงมาที่มุมขวาล่างเป็น
หลักสลึง ต่อมาที่มุมซ้ายล่างเป็นหลักเฟื้อง และที่ปลายล่างของ
เส้นดิ่งเป็นหลักไพ    
 เมื่อเป็นมาตราชั่ง ก็แสดงน้ าหนักเป็นชั่ง ต าลึง บาท สลึง 
เฟื้อง ไพ เช่นเดียวกับมาตราเงิน ปัจจุบันแพทย์แผนไทยยังใช้
เครื่องหมายตีนกาเป็นมาตราชั่งเครื่องยาไทยอยู่ ค าว่า ตีนกา 
ตามความหมายน้ี เรียกอีกอย่างว่า ตีนครุ (อ่านว่า ตีน-คฺรุ) 

(ออกอากาศวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “ตีนกา-ตีนครุ” เป็นค าที่เกี่ยวกับเครื่องหมายใช้บอก
มาตราเงินและมาตราชั่ง เรียกว่า ตีนครุ ก็ได้ 

ตัวอย่างที่ 2 

สามัญ  

 ค าว่า สามัญ เขียน ส เสือ สระอา ม ม้า ไม้หันอากาศ ญ 
หญิง มาจากค าภาษาบาลีว่า สาม  ฺ อ่าน สา-มัน-ญะ) 
แปลว่า ซึ่งเท่าๆ กัน, ซึ่งเหมือนๆ กัน  สิ่งใดก็ตามที่มีขนาด 
รูปร่าง สีสัน และลักษณะต่าง ๆ เหมือน ๆ กับสิ่งอื่น ๆ ก็
เรียกว่าสิ่งนั้นมีลักษณะแบบ สาม  ฺ ดังนั้น สามัญ จึงมี
ความหมายว่า ทั่วไป, ธรรมดา, ปรกติ เช่น ที่จริงคนธรรมดา
สามัญก็แยกความดีความชั่วได้, ยาสามัญ หมายความว่า ยาที่
ใช้ได้ทั่วไป เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ และยาลดกรด เป็นยา
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สามัญ ชั้นสามัญ หมายความว่า ขั้นต้น เช่น พระราชาคณะมี 4 
ชั้น ชั้นสามัญเป็นชั้นแรก ชั้นธรรมเป็นช้ันสูงสุด… 

(ออกอากาศวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “สามัญ” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการบอกลักษณะ 
หมายถึง ซึ่งเท่าๆ กัน, ซึ่งเหมือนๆ กัน  สิ่งใดก็ตามที่มีขนาด รูปร่าง สีสัน และลักษณะต่าง ๆ 
เหมือน ๆ กับสิ่งอื่น ๆ ก็เรียกว่าสิ่งนั้นมีลักษณะแบบสามัญ 

 2.1.1.18 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเจ็บไข้และยารักษาโรค 
หมายถึง ค าที่มีความหมายเกี่ยวกับโรคภัย อาการของโรค ยา และส่วนประกอบของยา พบจ านวน 
1 ค า ได้แก่ 

 

1. โรคติดเชื้อในกระแสเลือด   

ตัวอย่าง 

โรคตดิเชื้อในกระแสเลือด  

 โรคติดเชื้อในกระแสเลือด (septicemia อ่านว่า เซ็บ-ติ-ซี-
เมีย) หรือโรคโลหิตเป็นพิษ (blood poisoning อ่านว่า บลัด-
พ้อย-เซิ่น-นิ่ง) คือโรคที่เกิดจากการที่เชื้อโรคชนิดจุลินทรีย์ หรือ
ชีวพิษของเชื้อโรคกระจายเข้าสู่เลือด  โรคนี้เริ่มจากการติดเชื้อ
เฉพาะที่ก่อน เม่ือรุนแรงขึ้นหรือเชื้อมีพิษรุนแรงมากจะท าให้
ร่างกายไม่สามารถควบคุมให้อยู่เฉพาะที่เดียวได้  การกระจาย
ของเชื้อหรือพิษมักเกิดในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า เช่น ผู้สูงอายุ ผู้
ที่มีภาวะขาดสารอาหาร ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ และยังเกิดขึ้นได้ง่าย
ในผู้เป็นโรคเบาหวาน เพราะน้ าตาลในเลือดสูง ท าให้เชื้อโรค
เจริญเติบโตได้ดี  
 การติดเชื้อในกระแสเลือดท าให้ส่วนประกอบของเลือด
เปลี่ยนไป เม่ือเลือดกระจายไปสู่เซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ เชื้อ
โรคและพิษจะท าลายเซลล์โดยตรง ท าให้ร่างกายไม่สามารถทน 
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ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ผู้ป่วยมักเสียชีวิตหากไม่ได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องและทันการณ์ 

(ออกอากาศวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “โรคติดเชื้อในกระแสเลือด” เป็นค าที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความเจ็บไข้  โรคติดเชื้อในกระแสเลือด  หรือโรคโลหิตเป็นพิษ คือโรคที่เกิดจากการที่เชื้อ
โรคชนิดจุลินทรีย์ หรือชีวพิษของเชื้อโรคกระจายเข้าสู่เลือด 

 2.1.1.19 กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการแต่งกาย หมายถึง ค าที่ มี
ความหมายเกี่ยวกับการแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องส าอาง พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ 

 

1. เสื้อน็อต   

ตัวอย่าง 

เสื้อน็อต  

 ค าว่า เสื้อน็อต คือเสื้ อสีขาว คอกลม แขนสั้น ซึ่ ง
ทหารเรือสวมเป็นเสื้อชั้นใน หรือสวมใส่เป็นเสื้อล าลอง ขณะไม่
สวมเครื่องแบบ  เสื้อของพลทหารจะขลิบริมของส่วนคอด้วยผ้า
สีน้ าเงิน ส่วนเสื้อของนายทหารไม่มีผ้าสีน้ าเงินขลิบที่คอ  ค าว่า 
น็อต ที่ใช้เรียกเสื้อทหารเรือ เขียน น หนู  ไม้ไต่คู้  อ อ่าง  ต 
เต่า  ตัดมาจากค าภาษาอังกฤษว่า nautical (อ่านว่า นอ-ติ-เคิล) 
แปลว่า เกี่ยวกับเรือ เกี่ยวกับทหารเรือ หรือกะลาสีเรือ  ค าว่า 
nautical ใช้ในการเดินเรือทะเลอีกค าหนึ่งว่า nautical mile คือ 
ไมล์ทะเล เป็นมาตราก าหนดระยะที่เรือและลมที่เคลื่อนไป  1 
ไมล์ทะเล มีระยะทางเท่ากับ 1.15 ไมล์ หรือ 1.852 กิโลเมตร  
 เ สื้ อ สี ข า ว คอกลมแบบคล้ า ยกั นนี้ ต า ร ว จก็ ส ว ม
เช่นเดียวกัน แต่ไม่เรียกว่า เสื้อน็อต มักเรียกว่า เสื้อใน หรือ 
เสื้อคอกลม เสื้อของต ารวจจะขลิบริมคอสีแดงคล้ าอย่างสีเลือด
หม ู

(ออกอากาศวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2554) 



45 
 

 

 จากตัวอย่างค าว่า “เสื้อน็อต” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับการแต่งกาย 
เสื้อน็อต คือเสื้อสีขาว คอกลม แขนสั้น ซึ่งทหารเรือสวมเป็นเสื้อชั้นใน หรือสวมใส่เป็นเสื้อล าลอง 
ขณะไม่สวมเครื่องแบบ 

 2.1.2  ค ากริยา  

  ก าชัย  ทองหล่อ (2545 : 222) ได้ให้ความหมายว่า ค ากริยา คือ ค าที่แสดงอาการ
ของนามและสรรพนามหรือแสดงการกระท าของประธาน  
  นววรรณ  พันธุเมธา (2558 : 8) ได้ให้ความหมายว่า ค ากริยา คือ ค าที่ใช้แสดง
อาการ เหตุการณ์ สภาพ หรือ ความรู้สึกต่าง ๆ สามารถจ าแนกค ากริยาตามความหมายเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 1. ค ากริยาแสดงอาการ 2. ค ากริยาแสดงสภาพ และ 3. ค ากริยาแสดงการประสบ   
  รายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบค าศัพท์ที่เป็นค ากริยา จ านวน 97 ค า  ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่  

 2.1.2.1  ค ากริยาแสดงอาการ 

  ค ากริยาแสดงอาการอาจจะแสดงอาการที่เคลื่อนที่ หรืออาการที่อยู่กับที่ 
ค ากริยาแสดงอาการเคลื่อนที่นั้นจะแสดงอาการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ อาจแสดงการเคลื่อน
ขึ้น แสดงการออกห่าง แสดงการเคลื่อนเป็นวงกลม แสดงการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และแสดงการ
เคลื่อนท่ีอย่างช้า ๆ (นววรรณ  พันธุเมธา, 2558 : 9)   
  รายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบค ากริยาแสดงอาการ จ านวน 51 ค า ได้แก่ 

 

1. กินหมาก 2. ขีดเส้นแดง 

3. ขุน 4. โขก-โขลก 

5. คว่ ากระดาน-ล้มกระดาน 6. ค้ า (1) 

7. ค้ า (2) 8. เคี้ยว 

9. เงื้อม 10. จับ 

11. จูง 12. ฉาย 

13. แช่อิ่ม 14. ซื้อเสียง-ขายเสียง 

15. ต่าง 16. แถลงการณ์ 
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17. ทรงเครื่อง 18. ทาน (1) 

19. นอนหอ-นอนเฝ้าหอ 20. นิรโทษกรรม 

21. บริจาค 22. บวงสรวง-เซ่นสรวง 

23. บอกอนุศาสน์ 24. บ่า 

25. บูชา 26. ปกป้อง 

27. ประเคน-อังคาส 28. เผย 

29. เผยแผ่ 30. เผยแพร ่

31. แผ่ 32. รอ 

33. ร า-ร่ายร า 34. ลาสิกขา-ลาสึก 

35. เลือกตั้ง-แต่งตั้ง 36. เว้นวรรค 

37. สดุดี 38. สรงน้ า 

39. สร้างสถานการณ ์ 40. สอย (1) 

41. สัก 42. สาธยาย 

43. สึก 44. หลั่งน้ า 

45. หาเสียง 46. ไหว้ครู 

47. อยู่ไฟ 48. อาบน้ าศพ 

49. นึ่งหม้อเกลือ 50. เคี้ยว 

51. วิสามัญฆาตกรรม   

ตัวอย่างที่ 1 

โขก-โขลก  

 โขก เขียน สระโอ  ข ไข่  ก ไก่ เป็นค ากริยามีหลาย
ความหมาย ใช้เรียกกิริยาที่คว่ าหน้าลงแล้วเอาหน้าผาก
กระแทกพื้น เช่น คนไข้เครียดจัดถึงขั้นเอาศีรษะโขกผนังห้อง 
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ทหารในละครเกาหลีโขกศีรษะกับพื้นยอมรับความผิด  
 โขก มีความหมายว่า เคาะลง เขกลง เช่น เขาโขกหมาก
รุกเสียงดังมาก ค าว่า โขกหมากรุก ยังหมายถึง เล่นหมากรุก 
เช่น ผู้สูงอายุในหมู่บ้านน่ังโขกหมากรุกกันทุกวัน  
 โขก ใช้ในความหมายเปรียบเทียบว่า กดขี่เอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภค โดยตั้งราคาขายสูงขึ้นกว่าปกติ เช่น ร้านนี้ขาย
ของโขกราคา  
 โขกเม่ือใช้รวมกับค าอื่น ๆ เป็น โขกสับ หมายถึงด่าว่า
ทุบตี เช่น น่าสงสารนางเอื้อยในเรื่องปลาบู่ทอง ที่ถูกแม่เลี้ยง
โขกสับทุกวัน   
 ส่วนค าว่า โขลก เขียน สระโอ  ข ไข่  ล ลิง  ก ไก่ เป็น
กริยา หมายถึง ต าให้ละเอียด เช่น คุณแม่โขลกน้ าพริกแกง
เขียวหวาน นอกจากนี้ยังหมายถึง ต าให้เหนียว เช่น คุณพ่อ
โขลกแป้งเพื่อท าขนมจีน... 

(ออกอากาศวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 

  จากตัวอย่างค าว่า “โขก” เป็นค ากริยาแสดงอาการ ใช้ได้กับอวัยวะทั้งส่วน
หน้าผาก มือ ทั้งยังใช้ในความหมายเปรียบว่า กดขี่เอารัดเอาเปรียบ และสามารถใช้รวมกับค าอื่น ๆ 
เช่น โขกสับ ส่วนค าว่า “โขลก” เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวกับกิริยาอาการเช่นกัน แต่ใช้หมายถึง 
ต าให้ละเอียด 

ตัวอย่างที่ 2 

จูง  

 จูง หมายถึง พาไปด้วยกันด้วยการจับมือ เช่น แม่จูงลูก
ไปโรงเรียน พาไปด้วยการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วย เช่น คนตาบอด
จับสายจูงให้สุนัขจูงไป ถ้าจูงด้วยการจับมือ ใช้ว่า จูงมือ ก็ได้ 
เช่น เขาจูงมือหญิงคนรักไปเดินเล่นที่ชายหาด   ฉันจูงมือคุณ
ยายเดินข้ามถนน  จูง หมายถึง พาไปด้วยอาการคล้ายดึง หรือ
ฉุด  เช่น  จูงวัว  จูงควาย  การจูงวัว  จูงควาย หรือจูงสัตว์เลี้ยง 
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อื่น ๆ มักใช้เชือกผูกร้อยเข้าไปในรูจมูกที่เรียกว่าสนตะพาย 
แล้วจับเชือกจูง ให้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเดินตาม... 

 (ออกอากาศวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 

  จากตัวอย่างค าว่า “จูง” เป็นค ากริยาแสดงอาการ หมายถึง การพาไปด้วยกัน
ด้วยการจับมือหรือด้วยการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วย และยังหมายถึงการพาไปด้วยอาการคล้ายดึง 

 2.1.2.2 ค ากริยาแสดงสภาพ 

  ค ากริยาบางค ามีความหมายแสดงสภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง อาจเป็นสภาพจิตใจ หรือสภาพร่างกาย ค ากริยาบางค าจะบอกลักษณะ บางค าบอกสัมผัส  
บางค าบอกสี บางค าบอกนิสัย บางค าบอกค่า และบางค าบอกความเร็ว ค ากริยาที่แสดงสภาพจะ
ปรากฏร่วมกับหน่วยนามที่หมายถึงบุคคลหรือสิ่งที่เป็นเจ้าของสภาพนั้น ๆ  (นววรรณ  พันธุเมธา, 
2558 : 14)  

  รายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบค ากริยาแสดงสภาพ จ านวน 46 ค า ได้แก่ 

 

1. กระด้าง 2. กระด้างกระเดื่อง 

3. กระทบกระเทียบ 4. คลาดเคลื่อน-คลาดแคล้ว 

5. คั่ง-คลั่ง 6. ฉับ 

7. ซี้ซ้ัว 8. ตบะแตก 

9. ตรม 10. ตรอม-ตรม-ตรอม 

11. แตกฝูง-แหกคอก 12. ท่วม 

13. เน่า 14. บรรเทา 

15. บิดตะกูด-บิดจะกูด 16. ประสานงา 

17. ปริวิตก 18. ฟูม-ฟาย 

19. รวมหัว-สุมหัว 20. ลุแก่ 

21. ลุ-บรรลุ 22. เศร้า-โศก-เศร้าโศก 

23. สร่าง 24. สอย (2) 
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25. สะบัดสะบิ้ง 26. เสื่อม 

27. แสร้ง-แกล้ง 28. หลุดลุ่ย 

29. หวั่น-หวั่นไหว 30. ห้อยต่องแต่ง 

31. เอาการ-เอาเรื่อง-เอาอยู่ 32. เขียว 

33. เขียวพระอินทร์ 34. ดักดาน 

35. สามัญ 36. งามหน้า 

37. จัด 38. บ้องแบ๊ว 

39. ประปราย 40. ผ่ายผอม 

41. พยับ 42. เลือดร้อน-เลือดเย็น 

43. เสื่อม 44. หลาก 

45. อัจฉริยะ 46. อัศจรรย์ 

ตัวอย่างที่ 1 

ฟูม-ฟาย  

 ค าว่า ฟูม มีความหมายว่า ท่วม, อาบ, โซม, มาก เช่น 
น้ าลายฟูมปาก หมายถึง น้ าลายไหลออกมามากจนท่วมปาก  
น้ าตาฟูมหน้า หมายความว่า น้ าตาไหลออกมาอาบหน้า ...   
นอกจากนี้ค าว่า ฟาย ยังใช้กับค าว่า น้ าตา เป็น ฟายน้ าตา 
หมายความว่า เอามือเช็ดน้ าตาที่ไหลอาบหน้าอยู่   
 เมื่อน าค าว่า ฟูม กับ ฟาย มาใช้ประกอบกันเป็น ฟูมฟาย 
หมายถึง อาการที่มีน้ าตานองหน้า คร่ าครวญเสียใจด้วยความ
เศร้าโศก เช่น เธอร้องไห้ฟูมฟายเม่ือเห็นศพลูกชาย... 

(ออกอากาศวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2554) 

  จากตัวอย่างค าว่า “ฟูมฟาย” เป็นค ากริยาแสดงสภาพ หมายถึง อาการที่มี
น้ าตานองหน้า คร่ าครวญเสียใจด้วยความเศร้าโศก 
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ตัวอย่างที่ 2 

ผ่ายผอม 

 ผ่ายผอม ประกอบด้วยค าว่า ผ่าย กับค าว่า ผอม มี
ความหมายว่า ผอมมาก ผอมลง เช่น หมู่นี้เธอดูผ่ายผอมไป ไม่
สบายหรือเปล่า ค าว่า ผอม เป็นลักษณะของร่างกายที่มีเนื้อ
น้อย ตรงกันข้ามกับค าว่า อ้วน ซึ่งเป็นลักษณะของร่างกายที่มี
เนื้อมาก มีไขมันมาก ส่วนค าว่า ผ่ายผอม ปรากฏในบทละคร
นอกเรื่องคาวีและสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ว่า ไผ่ผอม และ ผอมไผ่... 

(ออกอากาศวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 

  จากตัวอย่างค าว่า “ผ่ายผอม” เป็นค ากริยาแสดงสภาพ หมายถึง ผอมมาก 
ผอมลง เป็นลักษณะของร่างกายที่มีเนื้อน้อย 

2.2 กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ใช่ค าหลัก 

 นววรรณ  พันธุเมธา (2558) ได้จ าแนกค าตามความหมาย นอกเหนือจากกลุ่มค าที่เป็น
ค าหลัก ดังนี้ 1. ค าเรียก-ร้อง  2. ค าแทน  3. ค าขยาย  4. ค าเชื่อม  5. ค าเสริม  
 ผู้วิจัยได้ศึกษารายการ รู้ รัก ภาษาไทย ที่ออกอากาศในปี 2554 พบว่า กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ใช่
ค าหลักที่พบจ านวน 13 ค า ประกอบด้วย 1. ค าเชื่อม 2. ค าแทน และ 3. ค าเสริม  ดังนี ้  

 2.2.1  ค าเชื่อม   

  นววรรณ  พันธุเมธา (2558 : 89) ได้ให้ความหมายว่า ค าเชื่อม คือ ค าหรือกลุ่มค าที่
ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค า กลุ่มค า หรือประโยค  
  ในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบค าเชื่อมจ านวน 5 ค า ได้แก่ 

 

1. กล่าวคือ 2. ฉันใด ฉันน้ัน 

3. ดังนั้น 4. เพราะฉะน้ัน-ฉะนั้น 

5. อย่างไรก็ตาม   
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ตัวอย่างที่ 1 

กล่าวคือ 

 ค าว่า กล่าวคือ  หมายถึง “พูดอีกอย่างได้ดังนี้”   เป็นค า
ที่ใช้เชื่อมประโยคที่สมบูรณ์แล้วเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นความ
ต่อเนื่องของข้อความ   ท าให้ผู้พูดสามารถอธิบายเพิ่มเติม เพื่อ
ท าให้ถ้อยค าที่กล่าวมาแล้วกระจ่างหรือชัดเจนมากขึ้น  เช่น 
เขาไม่ประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน กล่าวคือ ใน
ระยะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย เขาสอบตก และในที่สุดก็เรียน
ไม่จบ  ผลการเลือกตั้งในสามจังหวัดภาคใต้ออกมาในลักษณะ
เดียวกันกับการเลือกตั้งครั้งก่อน กล่าวคือ จังหวัดปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสเลือกสมาชิกสภาผู้แทนฯ ที่เป็นชาวมุสลิมคนเดิม  
สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย 
กล่าวคือ สถาบันนี้เป็นศูนย์รวมของความจงรักภักดีซึ่งท าให้
เ กิ ดคว าม เป็ นอั นหนึ่ ง อั น เ ดี ย วกั นขอ งคนไทยทั่ ว ทั้ ง
ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือศาสนาใด  การ
เปลี่ ยนแปลงของภาษา  อาจ เป็ นผล เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในสังคมนั้น 
กล่าวคือ เม่ือสังคมได้รับวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งท าให้ระบบ
การเมืองเปลี่ยนไป และระบบเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ภาษาก็จะ
เปลี่ยนตามไปด้วย 

(ออกอากาศวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 

  จากตัวอย่างค าว่า “กล่าวคือ” เป็นค าที่ใช้เชื่อมประโยคที่สมบูรณ์แล้วเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของข้อความ   ท าให้ผู้พูดสามารถอธิบายเพิ่มเติม เพื่อท าให้
ถ้อยค าที่กล่าวมาแล้วกระจ่างหรือชัดเจนมากขึ้น 

ตัวอย่างที่ 2 

อย่างไรก็ตาม 

 ค าว่า อย่างไรก็ตาม  เป็นค าที่ใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยค
เพื่อแสดงความขัดแย้งกันในบางประเด็น   ประโยคที่อยู่หลังค า
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ว่า อย่างไรก็ตาม มีเนื้อหาบางประเด็นที่แย้งกับข้อความใน
ประโยคที่อยู่หน้า   ตัวอย่างเช่น การ์ตูนหุ่นยนต์กลายเป็น
ลักษณะเด่นของการ์ตูนญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามไม่ใช่การ์ตูนญี่ปุ่น
ทุกเรื่องจะเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์   การท่องเที่ยวท าให้ชาวบ้านมี
รายได้จากการขายสินค้าพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตร 
อย่ างไรก็ตามเงินรายได้ จ ากการนี้ อาจไ ม่มากนัก เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยว ภาคใต้ของประเทศไทยมี
ที่ท่องเที่ยวจ านวนมาก  อย่างไรก็ตามหากบริหารและจัดการไม่
ดี นักท่องเที่ยวก็อาจไม่อยากมาเที่ยว  
 ค าว่า อย่างไรก็ตาม มักใช้ในภาษาเขียน มีความหมาย
คล้ายกับค าอีกหลาย ๆ ค าที่ท าหน้าที่เชื่อมข้อความที่ขัดแย้ง
กัน หรือตรงกันข้าม เช่น แต่ทว่า, อย่างไรก็ดี, กระนั้นก็ตาม, 
แต่อย่างไรก็ตาม, แต่อย่างไรก็ดี 

(ออกอากาศวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 

  จากตัวอย่างค าว่า “อย่างไรก็ตาม” เป็นค าที่ใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยคเพื่อ
แสดงความขัดแย้งกันในบางประเด็น ประโยคที่อยู่หลังค าว่า อย่างไรก็ตาม จะมีเนื้อหาบางประเด็น
ที่แย้งกับข้อความในประโยคที่อยู่หน้า 

 2.2.2 ค าแทน  

  นววรรณ  พันธุเมธา (2558 : 22) กล่าวว่า โดยทั่วไป ผู้พูดมักจะสื่อสารไปยังผู้ฟัง
โดยใช้ค าหลัก อันได้แก่ค านามและค ากริยา แต่ในบางกรณีผู้พูดก็ใช้ค าชนิดอื่นแทนที่จะใช้ค านาม
หรือค ากริยา ค าเช่นนี้อาจเรียกได้ว่า ค าแทน อันได้แก่ค าต่อไปนี้ 1. ค าบอกบุรุษ 2. ค าชี้เฉพาะ 3. 
ค าไม่ชี้เฉพาะ 4. ค าบอกจ านวน 5. ค าบอกการแยก และ 6. ค าบอกผู้ท าร่วม   

  ในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบค าแทนจ านวน 1 ประเภท คือค าบอกจ านวน จ านวน 
7 ค า ได้แก่ 

 

1. ครั้ง 2. จ านวน 7 

3. ริกเตอร์ 4. สอง 
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5. เส้น 6. หนึ่ง 

7. องคุลี   

ตัวอย่างที่ 1 

ริกเตอร์ 

 ริกเตอร์ เป็นชื่อเรียกมาตราที่ใช้ก าหนดขนาดของก าลัง
หรือพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการเกิดแผ่นดินไหว   
ริกเตอร์ มาจากชื่อของนักธรณีวิทยาด้านแผ่นดินไหวชาว
อเมริกัน ชื่อ Charles F. Richter  (อ่านว่า ชาลส์-เอ๊ฟ-ริก-เต้อ) 
ซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีก าหนดขนาดของพลังดังกล่าวและเผยแพร่
เมื่อ พ.ศ. 2478  
 มาตราริกเตอร์เป็นมาตราบอกขนาดของแผ่นดินไหวโดย
ก าหนดค่าตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9.  0 มีค่าน้อยที่สุด และ 9 มีค่า
มากที่สุด  มาตราริกเตอร์แต่ละระดับจะแรงเป็น 10 เท่าของ
ระดับที่น้อยกว่า เช่น ระดับที่ 2 เป็น 10 เท่าของระดับที่ 1 
ระดับที่ 3 เป็น 10 เท่าของระดับที่ 2 ตามล าดับ แผ่นดินไหว
ระดับ 8 ริกเตอร์ จะเทียบเท่าแรงระเบิดของทีเอ็นที 1,000 ล้าน
ตัน ระดับ 9 ริกเตอร์ เป็นระดับที่มีความรุนแรงมากที่สุด จึง
สร้างความเสียหายครอบคลุมบริเวณกว้าง 

(ออกอากาศวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “ริกเตอร์” ใช้เป็นค าแทนที่เป็นมาตราบอกขนาดของ
แผ่นดินไหว 

ตัวอย่างที่ 2 

องคุลี  
 องคุลี เขียน อ อ่าง  ง งู  ค ควาย  สระอุ  ล ลิง  สระอี  
เป็นค ามาจากภาษาบาลีสันสกฤต องฺคุลิ (อ่านว่า อัง-คุ-ลิ) 
แปลว่า นิ้ว, นิ้วหัวแม่มือ แต่เม่ือน ามาใช้เป็นมาตราในการวัด
ระยะความยาว    1 องคุลี คือความยาวช่วงข้อหนึ่งของนิ้ว แต่
จะใช้นิ้วใดผู้รู้ให้ค าอธิบายไว้ไม่เหมือนกัน พจนานุกรม ฉบับ
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ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้นิยามค าว่า องคุลี คือ 
ข้อปลายของนิ้วกลาง แต่ขุนวิจิตรมาตราอธิบายไว้ในเรื่อง 
ต านานการวัดความยาว ว่า องคุลี คือ ระยะของข้อปลายนิ้วชี้  
นิ้วที่ใช้วัดเป็นคนละน้ิวกัน อาจจะเป็นด้วยมีความถนัดในการใช้
นิ้วต่างกัน เช่น แต่ก่อนเม่ือยังไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอย่าง
ปัจจุบัน การหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ า คือ หุงข้าวใส่น้ าน้อย เม่ือ
เดือดแล้วก็ราไฟอ่อนให้ข้าวระอุไปโดยไม่ต้องรินน้ าข้าวออกนั้น 
มีเกณฑ์ในการตวงน้ าว่า ให้ใส่น้ าจนท่วมข้าว และวัดระดับน้ า
ให้ท่วมขึ้นมา 1 องคุลี ผู้ที่วัดอาจจะใช้นิ้วชี้บ้าง นิ้วกลางบ้าง 
แต่ไม่มีใครใช้นิ้วนางหรือนิ้วก้อย ค าว่า องคุลี จึงมีความหมาย
ว่า ระยะของข้อปลายนิ้วชี้หรือข้อปลายนิ้วกลางก็ได้ 

(ออกอากาศวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “องคุลี” ใช้เป็นค าแทนที่เป็นมาตราในการวัดระยะความ
ยาว 1 องคุลี คือความยาวช่วงข้อหนึ่งของนิ้ว  

 2.2.2  ค าเสริม  
  นววรรณ  พันธุเมธา (2558 : 116) ได้ให้ความหมายว่า ค าเสริม คือ ค าที่เสริมเข้าไป
ในประโยค ช่วยแสดงเจตนาและท่าทีของผู้พูดและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แบ่งได้
เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ค าบอกมาลา 2. ค าบอกการถาม และ 3. ค าบอกสถานภาพ   
  รายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบค าเสริมที่เป็นค าบอกสถานภาพ ค าบอกสถานภาพ คือ 
ค าที่ใชแ้สดงเพศวัยของผู้พูด พบจ านวน 1 ค า ได้แก่ 

 

1. ครับ   

ตัวอย่าง 

ครับ  

 ครับ เป็นค าลงท้ายแสดงความสุภาพในภาษาไทย เป็น
ค าที่ผู้ชายใช้ เช่น สวัสดีครับ, ท่านผู้ฟังครับ, ผมมาถึงแล้วครับ 
นอกจากจะใช้เป็นค าลงท้ายแล้ว ยังใช้เป็นค าตอบรับ เช่น ถาม
ว่า คุณชื่อสมศักดิ์ใช่ไหม ตอบว่า ครับ ผมช่ือสมศักดิ์  
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 ค าว่า ครับ เพี้ยนเสียงมาจากค าว่า ขอรับ ซึ่งปรากฏใน
หนังสือเก่า เช่น ในบทละครเรื่อง กลแตก พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นายบุญ คนใช้ของ
หลวงวิศาลวัฒนากร รับค าสั่งเจ้านายว่า ขอรับ ค าว่า ขอรับ 
เป็นค าย่อจากค ากราบบังคมทูลว่า ขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม 
หมายความว่า รับพระบรมราชโองการหรือพระราชด ารัสใส่
เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อน าไปปฏิบัติ  
 เม่ือใช้ค าว่า ครับ ควรออกเสียงพยัญชนะควบให้ชัด 
มิฉะนั้นจะกลายเป็นค าว่า คับ ซึ่งมีความหมายว่า แน่น, ตึง, ไม่
พอดี ค าลงท้ายเพื่อความสุภาพของผู้ชาย ใช้ว่า ครับ 

(ออกอากาศวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างค าว่า “ครับ” เป็นค าเสริมที่เป็นค าบอกสถานภาพ ในที่นี้ คือ 
การบอกเพศของผู้พูด 

2.3 กลุ่มค าศัพท์ที่เป็นส านวน 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1227) ให้ความหมายของค า 
“ส านวน” ไว้ความหมายหนึ่งว่า “ถ้อยค าหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมาย
ไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่”   
 ขุนวิจิตรมาตรา (2538 : บทน า) ได้กล่าวถึงที่มาของส านวนไว้ในบทน าของหนังสือ “ส านวน
ไทย” ไว้ว่า 

  ส านวนนั้นเกิดจากมูลเหตุต่าง ๆ เป็นต้นว่าเกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการกระท า 
เกิดจากเครื่องแวดล้อม เกิดจากอุบัติเหตุ เกิดจากแบบแผนประเพณี เกิดจากลัทธิศาสนา 
เกิดจากความประพฤติ เกิดจากการเล่น เกิดจากเรื่องแปลก ๆ ท่ีปรากฏขึ้น เกิดจากนิยาย
นิทานต านาน ตลอดจนพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ และอะไรต่ออะไรอื่น ๆ อีกมาก
แล้วแต่สมัยเวลา มูลเหตุต่าง ๆ ดังกล่าว ใครช่างคิดช่างนึกช่างสังเกตและเป็นคนมีโวหาร
ก็น าเอาแต่ใจความมาพูดสั้น ๆ เป็นการเปรียบบ้าง เทียบบ้าง เปรยบ้าง กระทบบ้าง
ประชดประชันบ้าง พูดเล่นสนุก ๆ ก็มี พูดเตือนสติให้คิดก็มีต่างๆ กัน ท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ก็เช่น “ตื่นแต่ไก่โห่” คือธรรมชาติของไก่ย่อมขันในเวลาเช้ามืดเสมอ ตื่นแต่ไก่โห่ก็คือตื่นแต่
ไก่ขัน หมายถึงตื่นแต่เช้ายันมืด ท่ีเกิดจากการกระท าก็เช่น “ไกลปืนเท่ียง” คือเมื่อปี พ.ศ. 
2430 ในรัชกาลท่ี 5 เริ่มยิงปืนใหญ่ในเวลา 12.00 นาฬิกาในพระนครให้รู้ว่าเป็นเวลาเท่ียง
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วัน คนในพระนครได้ยิน คนอยู่ไกลออกไปก็ไม่ได้ยิน จึงเกิดเป็นส านวนพูดหมายถึงไปข่าว
คราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพระนคร คนอยู่ไกลไม่ได้ยิน... 

 วีรฉัตร  วรรณดี (2556 : 79) ได้ให้ความหมายของค าว่าส านวนไว้ว่า 

 ส านวน คือสาระหรือเนื้อหาท่ีถ้อยค าของส านวนนั้น ๆ โยงถึงหรือเปรียบถึง ซึ่ง
ได้แก่ ลักษณะ นิสัย ความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนอันมีลักษณะเป็นนามธรรมรวม
ไปถึงเรื่องราว เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย การใช้ส านวนได้อย่างถูกต้องนั้นท้ัง
ผู้ส่งสารและผู้รับสารจ าเป็นต้องเข้าใจสาระหรือความหมายของส านวนนั้น ๆ เสียก่อน  

 รายการ รู้ รัก ภาษาไทย น าส านวน ภาษิต ค าพังเพย หรือค าที่มีความหมายเปรียบ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นค าที่คนไทยใช้ในชีวิตประจ าวัน บางค าอาจไม่เข้าใจความหมายหรือใช้คลาดเคลื่อน
จากความหมายเดิมมาอธิบายความหมายและยกตัวอย่างการใช้เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายของค า
นั้นและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง    
 รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ที่ออกอากาศในปี 2554 มีค าศัพท์ เป็นกลุ่มค าที่เป็นส านวน 
จ านวน 55 ค า แบ่งตามความหมายได้ 8 กลุ่ม ดังนี ้

  2.3.1 ส านวนเก่ียวกับความคิด เจตคติ พฤติกรรม  

  หมายถึง ส านวนท่ีแสดงถึงความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของมนุษย์ พบจ านวน 23 
ค า ได้แก่ 

 

1. กู่ไม่กลับ 2. ถอยหลังเข้าคลอง 

3. จองหองพองขน 4. ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า -ฆ่าควาย
เสียดายพริก 

5. ตีปลาหน้าไซ 6. นอนกินบ้านกินเมือง 

7. ประสานงา 8. ปัดสวะ 

9. มดแดงแฝงพวงมะม่วง 10. มอมเป็นแมว 

11. ลอยนวล 12. วัดรอยตีน-วัดรอยเท้า 

13. หมาหยอกไก่ 14. หมาหวงก้าง 

15. หมาหางด้วน 16. หมาถูกน้ าร้อน 
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17. หมาเห็นข้าวเปลือก 18. หมาขี้ไม่มีใครยกหาง 

19. หมาลอบกัด 20. หมาหมู ่

21. หมาเห่าไม่กัด 22. หมาเห่าใบตองแห้ง 

23. หมากัดอย่ากัดตอบ   

ตัวอย่างที่ 1 

กู่ไม่กลับ  

 กู่ไม่กลับ มีความหมายว่า ส่งสัญญาณเรียกหาแล้ว ไม่
ยอมมาหาหรือไม่ยอมกลับมา เม่ือใช้เป็นส านวน หมายความว่า  
ไม่ฟังค าทัดทาน ห้ามไม่อยู่ ใช้กับพฤติกรรมที่เกินพอดี เช่น 
เด็กคนน้ีติดเกมจนกู่ไม่กลับ  
 กู่ เป็นค ากริยา หมายความว่า ส่งเสียงวู้ ๆ ดัง ๆ ให้เป็น
สญัญาณให้รู้ต าแหน่งแห่งที่ เช่น เขาหลงทางอยู่ในป่าลึก พอได้
ยินเสียงคนกู่ร้องเรียกจึงค่อยใจชื้นขึ้นว่ามีคนมาช่วยแล้ว  เรือ
แล่นสวนกันในแม่น้ าขณะท่ีหมอกลงจัดจนมองไม่เห็นว่าใครเป็น
ใคร จึงมักจะกู่เพื่อให้รู้ว่ามีเรือสวนมา  
 ปรกติการกู่นั้น มักเปล่งเสียงดัง ๆ เพื่อเรียกหากันหรือ
เพื่อให้ก าหนดรู้ต าแหน่งแห่งที่ของผู้กู่ หรือเพื่อส่งสัญญาณให้
กลับหรือตอบกลับมา  
 กู่ไม่กลับจึงน ามาใช้เป็นส านวนเปรียบคนที่ท าอะไรจน
เกินกว่าที่จะเรียกให้กลับได้ เช่น เด็กคนนี้ใจแตก ชอบหนีเที่ยว
กลางคืนบ่อย ๆ แม่ห้ามเท่าไรก็ไม่ฟัง กู่ไม่กลับเสียแล้ว 

(ออกอากาศวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “กู่ไม่กลับ” เป็นส านวนที่หมายความว่า  ไม่ฟังค าทัด
ทาน ห้ามไม่อยู่ ใช้กับพฤติกรรมที่เกินพอดี  
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ตัวอย่างที่ 2 

นอนกินบ้านกินเมือง 
 นอนกินบ้านกินเมือง หรือ นอนกินเมืองเป็นส านวนที่
ผู้ใหญ่ใช้ประชดลูกหลานที่ชอบนอนตื่นสาย เดิมส านวน กิน
เมือง มีความหมายว่า ครองเมืองหรือได้เป็นเจ้าเมือง ใน
วรรณคดีเรื่องราชาธิราช เม่ือกษัตริย์จะปูนบ าเหน็จให้ผู้ใดเป็น
เจ้าเมืองก็จะใช้ค าว่า ให้ไปกินเมือง ดังที่พระเจ้าราชาธิราชทรง
แต่งตั้งอ ามาตย์ทินให้เป็นอ ามาตย์ทินมณิกรอด (อ่านว่า ทิน-
มะ-นิก-รอด) ไปกินเมืองเสรียง (อ่านว่า สะ-เรียง)  
 ส านวน กินบ้านกินเมือง นอกจากจะใช้ประชดผู้ที่นอน
ตื่นสายมาก แล้ว ปัจจุบัน ยังใช้หมายถึง การคดโกงทรัพย์สิน
ของประเทศชาติ เช่น เจ้าหน้าที่ที่ฉ้อราษฎร์บังหลวง เรียกได้ว่า
เป็นพวกที่กินบ้านกินเมือง, เราควรช่วยกันก าจัดคนที่กินบ้าน
กินเมืองให้สิ้นไป 

(ออกอากาศวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “กินบ้านกินเมือง” เม่ือใช้ว่า “นอนกินบ้านกินเมือง” จะ
เป็นส านวนที่ผู้ใหญ่ใช้ประชดลูกหลานที่ชอบนอนตื่นสาย นอกจากนี้ในปัจจุบัน “กินบ้านกินเมือง” 
ยังใช้หมายถึง การคดโกงทรัพย์สินของประเทศชาติ 

 2.3.2 ส านวนเก่ียวกับสถานภาพทางสังคมและชื่อเสียงเกียรติยศ 

  หมายถึง ส านวนท่ีเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม การยอมรับของคนในสังคม ชื่อเสียง
เกียรติยศของบุคคล พบจ านวน 10 ค า ได้แก่ 

 

1. เบี้ยล่าง-เบี้ยบน 2. มัดมือชก 

3. ยักษ์ลักมาลิงพาไป 4. ยศช้างขุนนางพระ 

5. ราชรถมาเกย 6. ลูกทรพี 

7. ลูกเสือลูกตะเข้ 8. ชายอกสามศอก 

9. หมาหัวเน่า 10. ออกจากแอกเข้าไถ 
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ตัวอย่างที่ 1 

ยศช้างขุนนางพระ 

 ยศ หมายถึง ฐานันดรศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีสูงต่ าเป็น
ล าดับกันไป นอกจากจะพระราชทานแก่บุคคลแล้ วยั ง
พระราชทานยศแก่ช้างส าคัญของบ้านเมืองด้วย มียศเป็นพระ 
เป็นพระยา เป็นเจ้าพระยา เช่น ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เดิมชื่อพลายภูเขาทอง เ ม่ือขึ้นระวางได้ชื่อว่ า 
เจ้าพระยาไชยานุภาพ และหลังจากชนะสงครามยุทธหัตถีแล้วก็
ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า เจ้าพระยาปราบหงสาวดี ช้างไม่
ว่าจะมียศเป็นพระหรือพระยาก็ยังเป็นช้างอยู่เช่นเดิม ไม่มี
อ านาจใด ๆ   
 ขุนนางพระ หมายถึง ภิกษุที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ 
สมณศักดิ์ของพระมีหลายชั้น ชั้นสูงสุดคือ สมเด็จพระสังฆราช 
รองลงไปก็มี สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระครู เป็น
ต้น   
 ส านวน ยศช้างขุนนางพระ จึงมักจะน ามาใช้ในกรณีที่จะ
กล่าวถึง ผู้มียศแต่ไม่มีอ านาจ ไม่อาจให้คุณหรือโทษแก่ผู้ใดได้ 

(ออกอากาศวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ยศช้างขุนนางพระ” เป็นส านวนที่ใช้น ามาใช้ในกรณีที่
จะกล่าวถึงผู้มียศแต่ไม่มีอ านาจ ไม่อาจให้คุณหรือโทษแก่ผู้ใดได้ 

ตัวอย่างที่ 2 

ราชรถมาเกย  

 ราชรถมาเกย เป็นส านวนหมายความว่า ได้รับโชคลาภ
หรือต าแหน่งส าคัญโดยไม่รู้ตัว เช่น อยู่ดี ๆ ท่านอธิบดีก็มา
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต รองอธิบดีก็มีเรื่องพัวพันกับการทุจริต 
เขาจึงได้เลื่อนเป็นอธิบดีแทน ราชรถมาเกยโดยไม่ทันรู้ตัวเลย 
ส านวนราชรถมาเกยเป็นส านวนที่มาจากประเพณีการปฏิบัติใน
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สมัยโบราณ เม่ือพระมหากษัตริย์สิ้นพระชนม์โดยที่ยังไม่มีผู้
สืบราชสมบัติ ไม่มีพระราชโอรสหรือพระยุพราช ตามธรรม
เนียมขุนนางข้าราชการทั้งหลายจะพร้อมใจกันเสี่ยงราชรถ คือ
จัดรถพระที่นั่งผูกม้าแล้วปล่อยไปเพื่อเสี่ยงทาย ม้าน ารถไป
หยุดอยู่ตรงผู้ ใด ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ มีบุญซึ่ ง เทวดาหรือสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองเลือกให้มาเป็นพระมหากษัตริย์ ขุนนาง
ข้าราชการทั้งหลายก็จะเชิญผู้นั้นให้ขึ้นครองราชสมบัติเป็น
พระมหากษัตริย์องค์ต่อไป เรียกเป็นส านวนว่า ราชรถมาเกย 

(ออกอากาศวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ราชรถมาเกย” หมายความว่า ได้รับโชคลาภหรือ
ต าแหน่งส าคัญโดยไม่รู้ตัว 

 2.3.3 ส านวนเก่ียวกับลักษณะนิสัย อารมณ์  และความรู้สึกของคน   
  หมายถึง ส านวนที่แสดงถึงความประพฤติของคน หรือกลุ่มคน  อารมณ์ และ
ความรู้สึก บางส านวนอาจมีที่มาจากการกระท าของสัตว์หรือมาจากนิทาน  พบจ านวน 6 ค า ได้แก่ 

 

1. กินเศษกินเลย 2. ม้าอาร ี

3. หมาสองราง 4. ส าเนียงส่อภาษา  กิริยาส่อสกุล 

5. เห่อสักหลาด 6. ต้นไม้ตายเพราะลูก 

ตัวอย่างที่ 1 

กินเศษกินเลย 

 กินเศษกินเลย ประกอบด้วยค าว่า กิน เศษ และ เลย ค า
ว่า กิน ในส านวนน้ีหมายถึง ยักยอกเอาสิ่งของหรือผลประโยชน์
ไปเป็นของตน เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อคนนี้กินของทุกอย่างไม่ว่า
จะเป็นอิฐ หิน ดิน ทราย แม่ครัวคนนี้กินค่ากับข้าวเป็นประจ า 
ส่วนค าว่า เศษ และค าว่า เลย มีความหมายเหมือนกันคือ ส่วน
ที่เกินออกไป ส่วนที่มากกว่าจ านวนที่ก าหนด ส่วนที่เหลือจาก
ส่วนใหญ่  
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 เมื่อรวมเป็น กินเศษกินเลย มีความหมายว่า ยักยอกส่วน
ที่เกินก าหนดหรือส่วนท่ีดูเหมือนจะเหลืออยู่ไปเป็นของตนโดยมิ
ชอบ เช่น บริษัทนี้กิจการดูท่าจะดีแต่ไม่ค่อยมีก าไร เพราะ
พนักงานแต่ละคนกินเศษกินเลยกันทุกเรื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินชอบกินเศษกินเลยจึงถูกตั้งกรรมการสอบสวน ลูกจ้าง
คนนี้ท างานก็ดีอยู่หรอก แต่ชอบกินเศษกินเลย เจ้านายทนไม่
ไหวเลยไล่ออกไปแล้ว  กินเศษกินเลยถือเป็นการคอร์รัปชั่น
อย่างหนึ่ง 

(ออกอากาศวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “กินเศษกินเลย” เป็นส านวนที่หมายถึงการยักยอกส่วน
ที่เกินก าหนดหรือส่วนที่ดูเหมือนจะเหลืออยู่ไปเป็นของตนโดยมิชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัย
ของคนหรือกลุ่มคน 

ตัวอย่างที่ 2 

ต้นไม้ตายเพราะลูก  

 ส านวน ต้นไม้ตายเพราะลูก มีที่มาจากการสังเกต
ธรรมชาติของต้นไม้บางชนิด เช่น ต้นกล้วยที่เม่ือมีลูกแล้วต้น
กล้วยก็ไม่เจริญอีกต่อไป รอวันตาย พ่อแม่ที่รักลูกมาก ถ้าลูก
ได้รับความเดือดร้อนหรือเป็นอันตราย พ่อแม่ก็จะได้รับความ
ทุกข์ความเดือดร้อนเพราะลูกด้วย เปรียบกับต้นไม้ที่ตายเพราะ
ลูก  
  วรรณคดีไทยหลายเรื่องใช้ส านวนนี้ ดังเช่นในร่ายยาว
เรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี หลังจากที่พระเวสสันดร
ทรงยกสองกุมารให้แก่ชูชก โดยที่พระนางมัทรีไม่ทรงทราบ 
เมื่อโอรสธิดาหายไปก็ทรงตามหาด้วยความทุกข์แสนสาหัส เม่ือ
ไม่พบก็ร าพันว่า “ทั้งลูกรักดังแก้วตาก็หายไป อกเอ๋ยจะอยู่ไป
ไยให้ทนเวทนา อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ ย่อมจะ
อาสัญลงเพราะลูกเป็นแท้เที่ยง”  
  ในบทละครเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  ท้าวกะ 
หมังกุหนิงสงสารวิหยาสะก าผู้เป็นโอรสที่ไปหลงรักนางบุษบา
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แล้วไม่ได้ดังใจหมาย ก็ไปท าสงครามชิงนางเพื่อโอรส แล้วกล่าว
เปรียบเทียบว่า “พี่ดังพฤกษาพนาวัน  จะอาสัญเพราะลูก
ดังกล่าวมา”  

(ออกอากาศวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ต้นไม้ตายเพราะลูก” เป็นส านวนทีมี่ที่มาจากการสังเกต
ธรรมชาติของต้นไม้บางชนิด เช่น ต้นกล้วยที่เม่ือมีลูกแล้วต้นกล้วยก็ไม่เจริญอีกต่อไป รอวันตาย 
พ่อแม่ท่ีรักลูกมาก  

 2.3.4 ส านวนเก่ียวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ การบอกเวลา 

  หมายถึง ส านวนท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ รวมถึงบอกเวลา พบจ านวน 5 ค า 
ได้แก่ 

 

1. ชั่วเคี้ยวหมากจืด 2. โค้งสุดท้าย 

3. ชั่วกัปช่ัวกัลป์ 4. ชั่วลัดนิ้วมือ 

5. น้ าร้อนปลาเป็น น้ าเย็นปลาตาย   

ตัวอย่างที่ 1 

ชั่วเคี้ยวหมากจืด 

 ชั่วเคี้ยวหมากจืด เป็นส านวนที่ใช้บอกเวลา โดยเทียบกับ
ระยะเวลาในการเคี้ยวหมาก 1 ค า คือตั้งแต่เริ่มเคี้ยวหมากจน
หมากจืดหมดค า การเคี้ยวหมากของคนแต่ก่อนเรียกว่า กิน
หมาก แต่ไม่ได้กินจริง ส่วนมากจะน าหมาก ใบพลูที่บ้ายปูน
แล้ว เคี้ยวรวมไปกับเกล็ดพิมเสน กานพลู สีเสียด ใบเนียม และ
เครื่องหอมอื่น ๆ เคี้ยวไปพอหมากพลูผสมกับน้ าลายกลายเป็น
น้ าหมากสีแดงก็บ้วนทิ้งเสียครั้งหนึ่งแล้วเคี้ยวต่อไป พอมีน้ า
หมากก็บ้วนน้ าหมากทิ้ง ท าอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมากหมดรส 
เรียกว่า หมากจืด จึงคายชานหมากทิ้ง คนโบราณกะระยะเวลา
ที่เคี้ยวหมากค าหนึ่ง ๆ จนจืด ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที 
มาใช้อธิบายช่วงเวลาหนึ่ง เช่น เรารออยู่นานชั่วเคี้ยวหมากจืด
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เห็นจะได้ กว่าเขาจะพาเราเข้าไปพบท่านเจ้าคุณ จากที่นี่ถ้าเดิน
ไปบ้านก านัน ก็ไกลชั่วเคี้ยวหมากจืดนั่นแหละ  ในสมัยโบราณ
ยั ง ไ ม่ มีนาฬิกาบอกเวลา  จึ ง มักค านวณเวลาด้ วยการ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ท าอยู่เป็นประจ า ส านวน ชั่วเคี้ยวหมากจืด 
ปัจจุบันคนที่ไม่เข้าใจจึงใช้แผลงว่า ชั่วเคี้ยวหมากแหลก ซึ่งไม่
ถูก 

 (ออกอากาศวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ชั่วเคี้ยวหมากจืด” เป็นส านวนที่ใช้บอกเวลา โดยเทียบ
กับระยะเวลาในการเคี้ยวหมาก 1 ค า คือตั้งแต่เริ่มเคี้ยวหมากจนหมากจืดหมดค า คนโบราณกะ
ระยะเวลาที่เคี้ยวหมากค าหนึ่ง ๆ จนจืด ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 20-30 นาท ี

ตัวอย่างที่ 2 

ชั่วลัดนิ้วมือ 

 ชั่วลัดนิ้วมือ หรือ ชั่วลัดนิ้วมือเดียว หมายถึง ระยะเวลาที่
งอนิ้วมือเข้ามาแล้วดีดออกไป จึงเป็นเวลาที่สั้นมาก ชั่วลัดนิ้ว
มือ น ามาใช้เป็นส านวน หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่สั้นมาก มักใช้
บอกระยะเวลาในการเดินทางไกลของผู้มีอิทธิฤทธิ์ ซึ่งสามารถ
เหาะเหินไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว เช่น หนุมานเหาะไปชั่ว
ลัดนิ้วมือเดียวก็ถึงกรุงลงกา พญาครุฑบินไปชั่วลัดนิ้วมือก็ถึง
วิมานฉิมพลี ชั่วลัดนิ้วมือ เป็นส านวนที่ใช้ในวรรณคดีมากกว่า
จะใช้ในภาษาพูด  
 ส านวนที่มีความหมายใกล้เคียงกับส านวน ชั่วลัดนิ้วมือ 
หรือ ชั่วลัดนิ้วมือเดียว น่าจะเป็นส านวนว่า ชั่วพริบตา หรือ ชั่ว
พริบตาเดียว เช่น เผลอชั่วพริบตาเดียวขนมก็หมดเสียแล้ว 

(ออกอากาศวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ชั่วลัดนิ้วมือ” เป็นส านวนที่ใช้บอกเวลา หมายถึง
ระยะเวลาที่งอนิ้วมือเข้ามาแล้วดีดออกไป มักใช้บอกระยะเวลาในการเดินทางไกลของผู้มีอิทธิฤทธิ์ 
ซึ่งสามารถเหาะเหินไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว มักใช้ในวรรณคดีมากกว่าจะใช้ในภาษาพูด 
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 2.3.5 ส านวนเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ความสัมพันธ์ของคนในชาติ 

  หมายถึง ส านวนที่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคม 
รวมถึงความสัมพันธ์ของคนในชาติ พบจ านวน 4 ค า ได้แก่ 

 

1. ชักน้ าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน 2. เป็นป่ีเป็นขลุ่ย 

3. รกคนดีกว่ารกหญ้า 4. เอาทองไปรู่กระเบื้อง 

ตัวอย่างที่ 1 

เป็นปี่เป็นขลุ่ย 

 เป็นปี่เป็นขลุ่ย เป็นส านวนหมายความว่า เข้ากันได้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน กลมเกลียวไปด้วยกัน พูดจาเออออรับกัน
ไปได้อย่างต่อเนื่อง  
 ส านวนนี้มาจากการบรรเลงดนตรีไทย ในวงปี่พาทย์ไม้
แข็ง มีปี่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าเพื่อด าเนินท านอง
โหยหวนโลดลอย ในขณะเดียวกันก็ต้องกลมกลืนกับท านองของ
เครื่องตีได้แก่ระนาดและฆ้อง  
 ส่วนขลุ่ยก็เป็นเครื่องเป่าเพื่อด าเนินท านองเช่นเดียวกับปี่ 
แต่เป็นเครื่องดนตรีประจ าวงคนละประเภท จึงไม่ใช้เป่าด้วยกัน  
 ส านวน เป็นปี่เป็นขลุ่ย น ามาเปรียบเทียบในลักษณะ
ประชดกับคนที่ไม่น่าจะเข้ากันได้แต่กลับเข้ากันได้เป็นอย่างดี 
เช่น เด็ก 2 คนนี้ปรกติก็เถียงกัน พอบอกว่าจะไปเที่ยวก็เข้ากัน
เป็นป่ีเป็นขลุ่ยเลย 

(ออกอากาศวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “เป็นป่ีเป็นขลุ่ย” เป็นส านวนที่หมายความว่า  เข้ากันได้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กลมเกลียวไปด้วยกัน พูดจาเออออรับกันไปได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็น
ถึงความความกลมเกลียวต่อกัน 
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ตัวอย่างที่ 2 

  ชักน้ าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน 
 ชักน้ าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน เป็นส านวนที่กล่าวถึงคนที่
น าสิ่งที่เป็นอันตราย เป็นศัตรูเข้ามาสู่บ้านของตนเอง จึงท าให้
เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนหรือครอบครัวของตน   ชักน้ า
เข้าลึก เป็นค าอธิบายอาการที่ชาวนาทดน้ าเข้านาเข้าสวนเพื่อ
บ ารุงเลี้ยงต้นข้าวต้นไม้  แต่ถ้าน้ าเข้ามามากจนลึกเกินไป ก็จะ
เป็นอันตราย ส่วน ชักศึกเข้าบ้าน หมายความว่า ชักน าให้เกิด
ศึก น าศัตรูมาท าลายบ้านเมืองของตน    ความหมายหลักของ
ส านวนนี้อยู่ที่ ความว่า ชักศึกเข้าบ้าน ส่วน ชักน้ าเข้าลึก เป็น
ส่วนเสริมให้สอดคล้องกับส านวน ชักศึกเข้าบ้าน เท่านั้น   ชัก
ศึกเข้าบ้าน ใช้เป็นค าต าหนิ ผู้ที่ทรยศต่อบ้านเมือง  ชักน าศัตรู
มาท าลายบ้านเมืองของตนเพียงเพราะต้องการอ านาจ  หรือ
ผลประโยชน์บางอย่าง  คนที่ไปคบคนต่างชาติ ให้คนต่างชาติ
เข้ามาท าร้ายชาติบ้านเมือง เป็นคนที่ชักศึกเข้าบ้าน เป็นคนเลว
ที่สมควรถูกประณาม 

(ออกอากาศวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ชักน้ าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน” เป็นส านวนที่กล่าวถึงคน
ที่น าสิ่งที่เป็นอันตราย เป็นศัตรูเข้ามาสู่บ้านของตนเอง จึงท าให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนหรือ
ครอบครัวของตน  

 2.3.6 ส านวนเก่ียวกับศาสนาและความเชื่อ 

  หมายถึง ส านวนท่ีเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ พบจ านวน 3 
ค า ได้แก่ 

 

1. เกาะชายผ้าเหลือง 2. ปล่อยนกปล่อยปลา 

3. เห็นชายผ้าเหลือง   
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ตัวอย่างที่ 1 

เกาะชายผ้าเหลือง  

 เกาะชายผ้าเหลือง เป็นส านวน มีความหมายว่า อาศัย
บุญจากการบวชเป็นภิกษุของลูกช่วยให้พ้นบาป ส านวนนี้มี
ที่มาจากเรื่อง สุบินกลอนสวด ซึ่งเล่าว่า สุบินมีพ่อแม่เป็นคนใจ
บาป พ่อตายไปแล้วและเป็นเปรตอยู่ สุบินบวชเป็นเณร วันหนึ่ง
พญายมให้ยมทูตออกตรวจโลกมนุษย์และได้มาพบแม่ของสุบิน
นอนหลับอยู่ จึงน าตัวมาสอบประวัติและพบว่า นางไม่เคย
ท าบุญเลย พญายมจึงสั่งให้ลงโทษ   แต่ขณะที่ไฟนรกก าลังจะ
ไหม้นางนั้นนางเห็นแสงไฟเหมือนจีวรของลูกที่บวชเป็นเณรอยู่ 
ทันใดนั้นก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารับและไฟนรกก็ดับไป เพราะนาง
นึกเห็นผ้าเหลืองของลูกชายจึงพ้นจากโทษที่ก าลังจะได้รับ และ
เม่ือสุบินได้บวชเป็นภิกษุก็ช่วยพ่อให้พ้นจากการเป็นเปรต  
เรื่องของสุบินกุมารท าให้ผู้ชายไทยเชื่อว่าเม่ือตนบวชจะท าให้
ได้กุศล และพ่อแม่ได้อาศัยกุศลนั้นจึงพ้นบาป เกิดเป็นค ากล่าว
ว่า ลูกบวชให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลือง 

(ออกอากาศวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “เกาะชายผ้าเหลือง” เป็นส านวนที่หมายถึงการอาศัย
บุญจากการบวชของลูกช่วยให้พ้นบาป ซึ่งผู้ชายไทยเชื่อว่าเม่ือตนบวชจะท าให้ได้กุศล และพ่อแม่
ได้อาศัยกุศลนั้นจึงพ้นบาป เกิดเป็นค ากล่าวว่า ลูกบวชให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลือง 

ตัวอย่างที่ 2 

ปล่อยนกปล่อยปลา  

  การปล่อยนกปล่อยปลา หมายถึงการปล่อยให้นกหรือ
ปลาที่มีผู้จับมากลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่มักจะท าควบ
ไปในเทศกาลสงกรานต์  หรือในเทศกาลออกพรรษา  การ
ปล่อยนกปล่อยปลาถือเป็นการท าบุญต่อชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคล 
เพราะเชื่อกันว่า แม้คนที่ถึงก าหนดจะต้องตาย ถ้าได้ช่วยชีวิต
สัตว์ที่ก าลังจะตาย หรือสัตว์ที่เขาก าลังจะเอาไปฆ่าให้รอดชีวิต
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ไป  ก็อาจจะท าให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีก   ชาวรามัญ ถือเป็น
ประเพณีที่ต้องแห่นกและปลาไปปล่อยในเทศกาลสงกรานต์   
พุทธศาสนิกชนมักจะปล่อยนกปล่อยปลาในวันครบรอบวันเกิด  
การปล่อยสัตว์ให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป  นอกจากการปล่อยนก
ปล่อยปลาแล้ว  ยังมีการปล่อยเต่า ปล่อยปลาไหล  หรือไถ่ชีวิต
โค กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ด้วย การซื้อชีวิตสัตว์แล้วปล่อยให้
เป็นอิสระเป็นการสอนให้มนุษย์มีเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
แม้แต่กับสัตว์เล็ก ๆ เรายังมีเมตตา ก็คงจะไม่ท าร้ายเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน 

(ออกอากาศวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ปล่อยนกปล่อยปลา” เป็นส านวนที่มาจากประเพณีการ
ท าบุญต่อชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคล เพราะเชื่อกันว่าแม้คนที่ถึงก าหนดจะต้องตาย ถ้าได้ช่วยชีวิตสัตว์ที่
ก าลังจะตาย หรือสัตว์ที่เขาก าลังจะเอาไปฆ่าให้รอดชีวิตไป  ก็อาจจะท าให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีก 

 2.3.7 ส านวนเก่ียวกับฐานะและเศรษฐกิจ 

  หมายถึง ส านวนที่แสดงถึงฐานะของบุคคล เศรษฐกิจ ทรัพย์สินเงินทอง ความอุดม
สมบูรณ์ พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ 

 

1. ข้าวยากหมากแพง 2. ข้าวเหลือเกลืออิ่ม 

ตัวอย่างที่ 1 

ข้าวยากหมากแพง  

 ข้าวยากหมากแพง เป็นส านวน ที่ประกอบด้วย ค าว่า 
“ข้าวยาก” กับ “หมากแพง”  ข้าวยาก หมายถึง ข้าวหาได้ยาก
และมีราคาแพง ส่วนค าว่า หมาก ในส านวนนี้หมายถึง หมากที่
กินกับพลู และหมายถึง ผลไม้ ค าว่า หมาก ที่แปลว่าผลไม้
ปรากฏในค าว่า ผลหมากรากไม้ และในศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงว่า หมากส้ม หมากหวาน หมายถึงผลไม้รสเปรี้ยว
และผลไม้รสหวาน ดังนั้น หมากแพง จึงหมายถึง หมากและ
ผลไม้มีราคาแพง  
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 ในภาวะที่การผลิตไม่ได้ผลหรือเกิดภัยธรรมชาติ ท าให้
ข้าวมีปริมาณน้อยและหาได้ยาก ข้าวก็จะมีราคาแพง เม่ือข้าวมี
ราคาแพง หมาก ผลไม้ รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ก็จะมีราคาแพงด้วย 
ทุกวันนี้คนไทยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจยุคข้าวยากหมาก
แพง ทั้งน้ ามันแพง ไข่แพง ท าให้สินค้าอื่น ๆ ราคาแพงไป 
ตาม ๆ กัน 

(ออกอากาศวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ข้าวยากหมากแพง” เป็นส านวนที่ใช้ในภาวะที่การผลิต
ไม่ได้ผลหรือเกิดภัยธรรมชาติ ท าให้ข้าวมีปริมาณน้อยและหาได้ยาก ข้าวก็จะมีราคาแพง เม่ือข้าวมี
ราคาแพง หมาก ผลไม้ รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ก็จะมีราคาแพงด้วย 

ตัวอย่างที่ 2 
ข้าวเหลือเกลืออิ่ม  

 ข้าวเหลือเกลืออิ่ม เป็นส านวนหมายถึงภาวะที่บ้านเมือง
บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก คน
ไทยส่วนใหญ่จึงมีอาชีพท านา บางพื้นที่ของประเทศไทยมีน้ าท่า
อุดมสมบูรณ์มาก สามารถท านาได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง ท าให้มี
ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ เม่ือข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ มีจ านวน
มากเหลือกินเหลือใช้ จึงพูดว่า ข้าวเหลือ ส่วนเกลือนั้นเป็น
เครื่องปรุงรสอาหารที่ส าคัญ และเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
ถนอมอาหารของคนสมัยก่อน เม่ือพูดว่า ข้าวเหลือ จึงต่อด้วย 
เกลืออิ่ม เป็นส านวนว่า ข้าวเหลือเกลืออิ่ม หมายถึง มีอาหาร
การกินอุดมสมบูรณ์ เช่น เมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ข้าว
เหลือเกลืออิ่ม ไม่มีใครอดตาย 

(ออกอากาศวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ข้าวเหลือเกลืออิ่ม” เป็นส านวนที่หมายถึงภาวะที่
บ้านเมืองบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์มีจ านวนมากเหลือกินเหลือใช้ 

 2.3.8 ส านวนเก่ียวกับการมีคู่ การครองเรือน 

  หมายถึง ส านวนที่เกี่ยวกับการแต่งงาน การใช้ชีวิตคู่ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีกับภรรยา พบจ านวน 2 ค า ได้แก่ 
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1. ก้นหม้อไม่ทันด า 2. ตีท้ายครัว 

ตัวอย่างที่ 1 

ก้นหม้อไม่ทันด า  

 ก้นหม้อไม่ทันด า เป็นส านวนใช้กับคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันไม่
นานก็เลิกร้างกันไป    
 การหุงข้าวต้มแกงในสมัยก่อนใช้หม้อดินและเตาฟืน เม่ือ
ตั้งหม้อข้าวหรือหม้อแกงบนเตาที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อไฟ นานเข้า
เขม่าคือละอองด า ๆ ที่เกิดจากควันไฟจะขึ้นมาติดที่ก้นหม้อท า
ให้ก้นหม้อด า ถ้าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่นานแล้วเลิกกัน จะมี
ค ากล่าวเชิงต าหนิว่า “อยู่ด้วยกันก้นหม้อไม่ทันด า” ดังปรากฏ
ในบทละครนอกเรื่อง ไชยเชษฐ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย กล่าวถึงท้าวสิงหลที่ต่อว่าพระไชย
เชษฐ์ที่ไล่ชายาคือนางสุวิญชาออกจากเมืองทั้งที่อยู่กันไม่นาน 
ว่า  
เสียแรงเราออกปากฝากฝังไว้ จะโกรธขึ้งถึงกระไรก็นานนาน
อยู่ด้วยกันก้นหม้อไม่ทันด า หรือมาท าเฉินฉุกสนุกจ้า  
 ส านวน ก้นหม้อไม่ทันด า คนสมัยใหม่อาจนึกภาพไม่ออก 
เพราะปัจจุบันไม่ได้ใช้เตาฟืนหุงหาอาหาร จึงไม่มีโอกาสที่ก้น
หม้อหุงข้าวจะด า แต่ส านวนนี้ก็ยังใช้กันอยู่ เม่ือกล่าวถึงสามี
ภรรยาที่เลิกร้างกันในเวลาไม่นาน 

(ออกอากาศวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ก้นหม้อไม่ทันด า” เป็นส านวนที่ใช้กับคู่สมรสที่อยู่
ด้วยกันไม่นานก็เลิกร้างกันไป ปัจจุบันส านวนนี้ก็ยังมีการน ามาใช้กันอยู่แม้จะไม่ได้หุงข้าวด้วยหม้อ
ดินและฟืนอย่างสมัยก่อนแล้วก็ตาม 

 

 

 



70 
 

 

ตัวอย่างที่ 2 

ตีท้ายครัว  
 ตีท้ายครัว เป็นส านวนมีความหมายว่า เข้าติดต่อตีสนิท
ในทางชู้สาวกับภรรยาของผู้อื่น เช่น แกเข้าไปตีท้ายครัว
เจ้านาย  ระวังนะถ้าเขาจับได้ แกอาจจะถูกเก็บ ในบ้านเรือน
ของคนไทย ครัวมักจะอยู่หลังบ้าน ผู้ที่ท าครัวมักเป็นภรรยาของ
เจ้าของบ้าน ภรรยาจึงมีสิทธิ์เด็ดขาดอยู่ในครัว คนที่มาติดต่อ
กับเจ้าของบ้านจะเข้าทางหน้าบ้าน ส่วนคนที่มาเข้าทางหลัง
บ้านติดต่อกับภรรยาในครัวจึงเป็นการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง คือ 
ติดต่อเป็นชู้กับภรรยานั่นเอง การเข้าบ้านผู้อื่นถ้าเจ้าของบ้าน
ไม่อนุญาต เรียกว่า บุกรุก ถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตหรือเชื้อเชิญ
เข้าไปจะเป็นแขก ผู้ที่เป็นแขกอาจเข้าบ้านไปเพื่อเยี่ยมเยียนไต่
ถามสารทุกข์สุกดิบ หรือติดต่อการงานอื่น ๆ เจ้าของบ้านจะ
รับรองแขกที่ห้องรับแขก คนที่จะเข้าในครัวได้จะต้องมีความ
สนิทสนมกับ เ จ้ าของบ้ าน เป็ นพิ เ ศษ  ผู้ ช ายที่ เ ข้ า ไป มี
ความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับภรรยาเจ้าของบ้านจึงใช้เป็นส านวน
ว่า ตีท้ายครัว 

(ออกอากาศวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 
 จากตัวอย่างส านวน “ตีท้ายครัว” เป็นส านวนที่มีความหมายว่า การเข้า
ติดต่อ ตีสนิทในทางชู้สาวกับภรรยาของผู้อื่น 
 

 การจัดกลุ่มค าศัพท์ในรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” สามารถแสดงเปรียบเทียบในรูปแบบของ
แผนภูมิได้ดังนี ้

 

 

 

 

 



71 
 

 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละของการจัดกลุ่มค าศัพท์ในรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” 
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 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า เม่ือจัดกลุ่มค าศัพท์ที่ออกอากาศในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ปี 
2554 มีอัตราส่วนร้อยละดังนี้   
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มค าศัพท์ที่เป็นค าหลัก มีอัตราส่วนมากที่สุด จ านวน 314 ค า คิดเป็นร้อยละ 
82.20 แบ่งเป็น   
  1. ค านาม จ านวน 217 ค า คิดเป็นร้อยละ 69.11  
  2. ค ากริยา จ านวน 97 ค า คิดเป็นร้อยละ 30.89   
 รองลงมาคือกลุ่มที่ 3 กลุ่มค าศัพท์ที่เป็นส านวน พบจ านวน 55 ค า คิดเป็นร้อยละ 14.40  
 กลุ่มที่มีอัตราส่วนน้อยที่สุด คือ           กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ใช่ค าหลัก พบจ านวน 13 ค า คิด
เป็นร้อยละ 3.40  

 แสดงให้เห็นว่า รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ที่ออกอากาศมีเนื้อหาค าศัพท์ที่เป็นค าหลักคือ
ค านามและค ากริยามากที่สุด โดยพบค านามที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี 
ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด   ทั้งนี้กลุ่มค าศัพท์ทุกกลุ่มที่พบมีความเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ภาษาทั้งสิ้น สอดคล้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท าค าอธิบายถ้อยค าภาษาไทย ซึ่งเป็น
คณะกรรมการที่จัดท าเนื้อหาของรายการวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว ซึ่งระบุไว้ว่า “จัดท าเนื้อหาวิชา
การเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และจัดท าค าอธิบายถ้อยค าภาษาไทย เพื่อ
น าไปใช้ในการเผยแพร่และการบริการวิชาการ” 
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บทที่ 3  

วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอค าศัพท์รายการ รู้ รัก ภาษาไทย 

 รายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีเวลาในการออกอากาศไม่เกิน 2 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อย

มากในการน าเสนอค าศัพท์ค าหนึ่งเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้องทั้งในด้านความหมาย การอ่าน

และการเขียน ตลอดจนที่มาและตัวอย่างการใช้ ผู้เขียนบทนอกจากต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเกี่ยวกับ

ค าศัพท์ที่จะน าเสนอแล้วยังต้องมีกลวิธีการน าเสนอที่เหมาะสมอีกด้วยจึงจะท าให้ผู้อ่าน ผู้ฟังเข้าใจ

ค าศัพท์ดังกล่าวได้ในเวลาจ ากัด  

3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของรายการ รู้ รัก ภาษาไทย 

 จากการศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยพบองค์ประกอบของรายการ รู้ รัก ภาษาไทย จ านวน 15 

องค์ประกอบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้   

 3.1.1  องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบที่ต้องปรากฏทุกโครงสร้าง ประกอบด้วย 

   3.1.1.1 ค าตั้ง  

   3.1.1.2 ความหมาย  

 3.1.2 องค์ประกอบเสริม  คือ องค์ประกอบที่อาจปรากฏร่วมกับองค์ประกอบหลัก 

หรือไม่ก็ได้  ได้แก่  

   3.1.2.1 ค าอ่าน  

   3.1.2.2 การเขียน  

   3.1.2.3 ชนิดของค า  

   3.1.2.4 ตัวอย่าง  

   3.1.2.5 การประกอบค า  

   3.1.2.6 การสร้างค า     
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   3.1.2.7 ที่มาของค า  

   3.1.2.8 ประวัติของค า  

   3.1.2.9 วิธีการใช้ค า  

   3.1.2.10 ประวัติการใช้ค า  

   3.1.2.11 ค าไวพจน์  

   3.1.2.12 ลูกค า  

   3.1.2.13 ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับค าตั้ง 

 ผู้วิจัยจะศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเสริม ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1  องค์ประกอบหลัก  คือ องค์ประกอบที่ จะต้องปรากฏอยู่ทุกโครงสร้าง

ประกอบด้วย 

   3.1.1.1 ค าตั้ง 

   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “ค าตั้ง” 

ความหมายหนึ่ งไว้ว่ า  “ค าที่ยกขึ้นตั้ ง เพื่ อนิยามความหมายในการท าพจนานุกรม ”

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 258) ค าตั้งในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีทั้งค าตั้งที่เป็นค าศัพท์

และส านวน สามารถแบ่งตามลักษณะได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

   ก. ค าตั้งเดี่ยว คือค าตั้งที่ยกค าศัพท์ ส านวน หรือประเด็นที่ต้องการอธิบาย

มาเพียงค าเดียวหรือประเด็นเดียว ซึ่งถ้าไม่สามารถอธิบายให้จบได้ภายในตอนเดียว ก็จะมีการ

แบ่งเป็นตอนย่อย ก ากับด้วยตัวเลข “(1)” “(2)” เป็นต้น  ตัวอย่าง รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ที่ใช้

ค าตั้งเดี่ยว เช่น 

ฝุ่นกัมมันตรังสี  

 ฝุ่นกัมมันตรังสี เกิดจากการระเบิดหรืออุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ของธาตุกัมมันตรังสี 

โดยทั่วไปฝุ่นกัมมันตรังสีประกอบด้วยธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาการแบ่งแยก

นิวเคลียร์ หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชั่น รวมทั้งเศษชิ้นส่วนจากการระเบิดที่อยู่ในรูปอนุภาค

ขนาดเล็ก ซึ่งแขวนลอยในบรรยากาศ ฝุ่นกัมมันตรังสีนี้อาจถูกพัดพาไปได้ไกล และตกลงสู่พื้น

โลกในเวลาต่อมา  

 การตกลงสู่พื้นโลกของฝุ่นกัมมันตรังสีอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือนานเป็นปีก็ได้ เม่ือตกสู่
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พื้นโลกสารกัมมันตรังสีจะปนเปื้อนสิ่งต่าง ๆ บนพื้นดินและน้ า เม่ือสิ่งมีชีวิตได้รับสิ่งปนเปื้อน

นั้นด้วยการอยู่ใกล้ การสัมผัส หรือการบริโภค จะเกิดอันตรายต่อระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น ระบบ

หายใจ ระบบการหมุนเวียนโลหิต ระบบการขับถ่าย และอื่น ๆ  เป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วย

หรือพิการ 

(ออกอากาศวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 

ค าตั้ง ฝุ่นกัมมันตรังสี   

มูลนิธิชัยพัฒนา (2) 

 มูลนิธิชัยพัฒนาได้ด าเนินการเพื่อพัฒนาสังคมไทยหลายด้าน เช่น ด้านการฟื้นฟู

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง

คิดค้นและออกแบบเครื่องบ าบัดน้ าเสีย “กังหันน้ าชัยพัฒนา” และได้ด าเนินการติดตั้งให้สถานที่

หลายแห่งที่ร้องขอมา  ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้มี

การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนชะล้างดินที่อุดมสมบูรณ์ไปที่อื่นและ

เกิดดินพังทลาย นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่นโครงการจัดสร้างโรงงาน

สกัดน้ ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร การเปิดศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ าท่วม 5 

ศูนย์ ซึ่งมีโรงครัวจัดอาหารกล่องแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ าท่วม พร้อมจัดแพทย์

อาสาไปช่วยผู้เจ็บป่วย และการส ารวจพื้นที่น้ าท่วมเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผู้ประสบภัยหลังน้ าท่วม 

(ออกอากาศวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554)   

ค าตั้ง มูลนิธิชัยพัฒนา (2) 

   ข. ค าตั้งเปรียบเทียบ คือค าตั้งที่ยกค าศัพท์ ส านวน หรือประเด็นที่ต้องการ

อธิบายมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง ตั้งแต่ 2 ค าหรือ 2 ประเด็นขึ้นไป  ตัวอย่าง 

รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ที่ใช้ค าตั้งเปรียบเทียบ เช่น 

สิทธิมนุษยชนกับความเสมอภาค 

 ความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันของบุคคลตามกฎหมาย  ความเสมอภาคมี

หลายด้าน เช่น  ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง สิทธิที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย

เดียวกัน   ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง การมีสิทธิทางการเมืองที่เท่าเทียมกัน    
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ความเสมอภาคมีความสัมพันธ์กับสิทธิมนุษยชน     สิทธิมนุษยชน ท าให้เกิดความเสมอภาค

หรือความเท่าเทียมกันเกี่ยวกับสิ่งจ าเปน็ข้ันพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ความเสมอภาคในการได้รับ

ปัจจัยสี่ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย การนับถือศาสนา การศึกษา  การรับรู้ข่าวสาร 

การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

และการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  มีผู้เข้าใจว่าความเสมอภาค หมายถึง ทุกคนในสังคม

ต้องเท่ากันทุกอย่าง  แต่ความจริงมิใช่เช่นนั้น เพราะบุคคลในสังคมมีความแตกต่างกันทางด้าน

หน้าที่ ความสามารถ ความรับผิดชอบ หรือบทบาทของแต่ละคน 

(ออกอากาศวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554)     

ค าตั้ง สิทธิมนุษยชนกับความเสมอภาค, ความเสมอภาค, ความเสมอภาคทาง

กฎหมาย, สิทธิมนุษยชน 

   3.1.1.2 ความหมาย 

  รายการ รู้ รัก ภาษาไทย เป็นรายการที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือการอธิบาย
ความหมายของค าศัพท์ในภาษาไทย ดังนั้นโครงสร้างส าคัญประการหนึ่งของรายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการ รู้ รัก ภาษาไทย คือการนิยามความหมาย   
  ค าว่า “นิยาม” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย
ไว้ว่า “ก าหนดหรือจ ากัดความหมายท่ีแน่นอน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 636)   

ตัวอย่างการนิยามความหมายในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย เช่น 

ปล่อยนกปล่อยปลา  

  การปล่อยนกปล่อยปลา หมายถึง การปล่อยให้นกหรือปลาที่มีผู้ จับมากลับคืนสู่

ธรรมชาติ   เป็นกิจกรรมที่มักจะท าควบไปในเทศกาลสงกรานต์  หรือในเทศกาลออกพรรษา  

การปล่อยนกปล่อยปลาถือเป็นการท าบุญต่อชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคล เพราะเชื่อกันว่า แม้คนที่ถึง

ก าหนดจะต้องตาย ถ้าได้ช่วยชีวิตสัตว์ที่ก าลังจะตาย หรือสัตว์ที่เขาก าลังจะเอาไปฆ่าให้รอด

ชีวิตไป  ก็อาจจะท าให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีก   ชาวรามัญ ถือเป็นประเพณีที่ต้องแห่นกและ

ปลาไปปล่อยในเทศกาลสงกรานต์   พุทธศาสนิกชนมักจะปล่อยนกปล่อยปลาในวันครบรอบวัน

เกิด   การปล่อยสัตว์ให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป  นอกจากการปล่อยนกปล่อยปลาแล้ว  ยังมีการ

ปล่อยเต่า ปล่อยปลาไหล  หรือไถ่ชีวิตโค กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ด้วย  การซื้อชีวิตสัตว์แล้ว
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ปล่อยให้เป็นอิสระเป็นการสอนให้มนุษย์มีเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  แม้แต่กับสัตว์เล็ก ๆ เรา

ยังมีเมตตา ก็คงจะไม่ท าร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

(ออกอากาศวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554)   

ค าตั้ง ปล่อยนกปล่อยปลา 

ความหมาย การปล่อยนกปล่อยปลา หมายถึง การปล่อยให้นกหรือปลาที่มีผู้จับมา

กลับคืนสู่ธรรมชาติ   เป็นกิจกรรมที่มักจะท าควบไปในเทศกาลสงกรานต์  

หรือในเทศกาลออกพรรษา   การปล่อยนกปล่อยปลาถือเป็นการท าบุญต่อ

ชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคล เพราะเชื่อกันว่า แม้คนที่ถึงก าหนดจะต้องตาย ถ้าได้

ช่วยชีวิตสัตว์ที่ก าลังจะตาย หรือสัตว์ที่เขาก าลังจะเอาไปฆ่าให้รอดชีวิตไป  

ก็อาจจะท าให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีก ชาวรามัญ ถือเป็นประเพณีที่ต้อง

แหน่กและปลาไปปล่อยในเทศกาลสงกรานต์   พุทธศาสนิกชนมักจะปล่อย

นกปล่อยปลาในวันครบรอบวันเกิด   การปล่อยสัตว์ให้มีชีวิตยืนยาวต่อไป  

นอกจากการปล่อยนกปล่อยปลาแล้ว  ยังมีการปล่อยเต่า ปล่อยปลาไหล  

หรือไถ่ชีวิตโค กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ด้วย  การซื้อชีวิตสัตว์แล้วปลอ่ยให้

เป็นอิสระเป็นการสอนให้มนุษย์มีเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  แม้แต่กับ

สัตว์เล็ก ๆ เรายังมีเมตตา ก็คงจะไม่ท าร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

 3.1.2  องค์ประกอบเสริม คือ องค์ประกอบที่จะปรากฏร่วมกับองค์ประกอบหลัก โดย

จะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ได้  ได้แก่ 

   3.1.2.1 ค าอ่าน 

   ค าที่น าเสนอในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย บางค าเป็นค าที่อ่านยาก ดังนั้นเพื่อ

ป้องกันผู้ที่ฟังรายการดังกล่าวอ่านออกเสียงค าผิด คณะกรรมการจัดท าค าอธิบายถ้อยค า

ภาษาไทย จึงได้มีการบอกค าอ่านไว้ในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ด้วยโดย

เขียนไว้ในวงเล็บและมีค าว่า “(อ่านว่า...)” 1 ก ากับ โดยใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นระหว่าง

พยางค์ ซึ่งค าอ่านอาจเป็นค าอ่านของค าตั้ง ค าอ่านของลูกค า และค าอ่านของค าศัพท์ที่

เกี่ยวข้อง  
                                                           
1 ผู้ประกาศจะอ่านออกเสียงค านั้น ๆ ตามการบอกค าอ่านในวงเล็บเพียงครั้งเดียว ซ่ึงการบอกค าอ่านจะปรากฏในบทวิทยุ 
และหนังสือรู้ รัก ภาษาไทย ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ตรวจสอบจากการออกอากาศแล้ว 
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   รูปแบบการบอกค าอ่านในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย จะ

บอกค าอ่านเฉพาะค าที่อ่านยากหรือค าที่มักอ่านผิด โดยจะแยกค าอ่านเป็นค า ๆ     

   ก. ค าอ่านที่มีเครื่องหมายพินทุ (   ) จุดใต้พยัญชนะตัวหน้า มีความหมายดังนี้ 

   - ตัวอักษรน้ันเป็นอักษรน าและไม่อ่านออกเสียง ได้แก่ ตัว ห ใช้พินทุจุดไว้ข้าง

ใต้ตัว ห เพื่อไม่ให้อ่านเป็นอย่างอื่นซึ่งมีความหมายต่างกัน เช่น เหลา (อ่านว่า เหฺลา)  เหย 

(อ่านว่า เหฺย)  แหงน (อ่านว่า แหฺงน)  อยู่ (อ่านว่า อฺยู่)  จ ารัส (อ่านว่า จ า-หฺรัด)  

   - ตัวอักษรนั้นเป็นอักษรควบกล้ าใช้พินทุจุดใต้พยัญชนะตัวหน้า เพื่อให้อ่าน

พยัญชนะตัวหน้าควบกล้ ากับตัวที่ตามมา เช่น ไพร (อ่านว่า ไพฺร)  ปลอบ (อ่านว่า ปฺลอบ)  กว่า 

(อ่านว่า กฺว่า)  พฤกษา (อ่านว่า พฺรึก-สา) 

   ข. ค าอ่านซึ่งมีพยางค์เบาหรือพยางค์ที่ออกเสียงกึ่งเสียง จะแสดงพยางค์นั้น

ด้วยตัวอักษรเอน เช่น ญาติโกโหติกา (อ่านว่า ยาด-ติ-โก-โห-ติ-กา)  คัทธนชาดก (อ่านว่า คัด-

ทะ-นะ-ชา-ดก)  อุลกมณี (อ่านว่า อุน-ละ-กะ-มะ-นี) 

   ค. การอ่านค าต่างประเทศซึ่งเป็นที่มาของค าที่น าเสนอในบทวิทยุกระจายเสียง

รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ในบางค าจะบอกค าอ่านที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราในภาษาไทย 

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภาษานั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านบทวิทยุออกเสียงได้ใกล้เคียงกับค าในภาษา

เดิม ดังตัวอย่าง  

   - ค าภาษาอังกฤษ เช่น Mouving Picture Experts Group (อ่านว่า มู้ฟ-วิ่ง  

พิก-เช่อ  เอ็กซ์-เปิดส์  กรุ๊ป)  Egypy (อ่านว่า อี-จิบ)  

   - ค าภาษาเขมร เช่น บนฺเทา (อ่านว่า บ็อน-โตว)  กญฺจก่ (อ่านว่า ก็อญ-จ็อก)  

จงฺกูต (อ่านว่า จ็อง-โกต)  

   - ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เช่น สามญฺ  (อ่านว่า สา-มัน-ญะ)  วรฺษ 

(อ่านว่า วัร-สะ)  อาศฺจรฺย (อ่านว่า อาส-จัร-ยะ) 

ตัวอย่างการบอกค าอ่าน เช่น 

อุกกาบาต-อุกลาบาต-อุลกมณี  

 อุกกาบาต (อ่านว่า อุก-กา-บาด) เป็นค าที่มาจากภาษาบาลีว่า อุกฺกา (อ่านว่า อุก-

กา) แปลว่า คบเพลิง และ ปาต (อ่านว่า ปา-ตะ) แปลว่า ที่ตกลงมา  ค าว่า อุกกาบาต ใช้เรียก

เทหวัตถุแข็งจากอวกาศชนิดหน่ึง ประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่ อีกชนิดหน่ึงประกอบด้วยเหล็ก
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เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเคลื่อนท่ีผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลก จะเสียดสีกับอากาศจนเกิดความร้อนเป็นไฟ

ลุกไหม้สว่างจ้าพุ่งเป็นทาง เรียกว่าผีพุ่งไต้หรือดาวตก ถ้ามีขนาดเล็กจะไหม้หมดก่อนถึงผิวโลก 

ถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะตกถึงผิวโลก เรียกว่าอุกกาบาต  

 ค าว่า อุกกาบาต บางทีก็ใช้ว่า อุกลาบาต (อ่านว่า อุ-กะ-ลา-บาต) ซึ่งเลือนมาจากค า

สันสกฤตว่า อุลฺกาปาต (อ่านว่า อุน-ละ-กา-ปา-ตะ) มีความหมายเดียวกับค าว่า อุกกาบาต ใน

ภาษาบาลี  

 นอกจากนั้นในภาษาไทยยังมีค าว่า อุลกมณี (อ่านว่า อุน-ละ-กะ-มะ-นี) ซึ่งใช้เรียกเศษ

อุกกาบาตที่ตกสู่ผิวโลก และน ามาเจียระไนท าเป็นเครื่องประดับ เชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางของ

ขลังอย่างหนึ่ง 

(ออกอากาศวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.2 การเขียน 

   เนื่องจากข้อจ ากัดของรายการวิทยุกระจายเสียงที่ผู้ฟังรายการไม่สามารถเห็น

รูปเขียนที่ต้องการน าเสนอได้ แต่ค าศัพท์บางค ามีรูปเขียนที่ยากหรือเป็นค าที่มักเขียนผิด  

ดังนั้น รายการ รู้ รัก ภาษาไทยบางตอนจึงมีการบอกรูปเขียนไว้ด้วย  

   ลักษณะการบอกรูปเขียนของรายการ รู้ รัก ภาษาไทย เป็นการบอกเรียงล าดับ

ตามอักษรของค านั้นตามลักษณะของการเขียนหรือการพิมพ์ที่ต้องเรียงล าดับจากซ้ายไปขวา 

ไม่ใช่การประสมอักษรหรือเขียนตามการอ่านออกเสียง โดยบอกรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 

และเครื่องหมาย ดังนี้ 

 พยัญชนะ 

 ก ไก่ ข ไข่ ฃ ขวด ค ควาย ฅ คน ฆ ระฆัง ง งู  
 จ จาน ฉ ฉิ่ง ช ช้าง ซ โซ่ ฌ เฌอ ญ หญิง  
 ฎ ชฎา ฏ ปฏัก ฐ ฐาน  ฑ มณโฑ  ฒ ผู้เฒ่า ณ เณร  
 ด เด็ก ต เต่า ถ ถุง ท ทหาร ธ ธง น หนู  
 บ ใบไม้ ป ปลา ผ ผึ้ง ฝ ฝา พ พาน ฟ ฟัน ภ ส าเภา ม ม้า  
 ย ยักษ์ ร เรือ ล ลิง ว แหวน  
 ศ ศาลา ษ ฤๅษ ี ส เสือ ห หีบ ฬ จุฬา อ อ่าง ฮ นกฮูก 
 ฤ ร ร ึ ฤๅ ร รือ ฦ ล ล ึ ฦๅ ล ลอื 
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 สระ  

−ะ (สระอะ)  −า  (สระอา)   เ− (สระเอ)   แ−  (สระแอ) 

 ิ (สระอิ)   ี (สระอี)  โ−  (สระโอ)   ใ−  (สระใอไม้ม้วน) 

 ึ (สระอึ)   ื (สระอือ)  ไ− (สระไอไม้มลาย)  ำ    (สระอ า) 

 ุ (สระอุ)   ู (สระอู)   

 รูปสระประสม ซึ่งเกิดจากรูปสระเดี่ยวมาประสมกัน ให้พูดตามรูปสระเดี่ยวที่ปรากฏ 
 แ-ะ (สระแอ  สระอะ)       โ-ะ (สระโอ  สระอะ) 
 เ-าะ (สระเอ  สระอา  สระอะ)      เ  ยะ (สระเอ  สระอี   ย ยักษ์   สระอะ) 

 พยัญชนะที่ใช้แทนสระ  

 รร (ร หัน) 

 วรรณยุกต์และเครื่องหมาย  

   ่  (ไม้เอก)    ้  (ไม้โท)     ็  (ไม้ไต่คู้)   ั   (ไม้หันอากาศ) 
   ๊  (ไม้ตร)ี       (ไม้จัตวา)      ์ (การันต์) 

ตัวอย่างการบอกการเขียน เช่น 

ปูชนียบุคคล  

 ปูชนียบุคคล (อ่านว่า ปู-ชะ-นี-ยะ-บุก-คน) ประกอบด้วยค าว่า ปูชนีย (อ่านว่า ปู-ชะ-นี-

ยะ) เขียน ป ปลา  สระอู  ช ช้าง  น หนู  สระอี  ย ยักษ์  กับค าว่า บุคคล เขียน บ ใบไม้  สระ

อุ  ค ควาย  ค ควาย  ล ลิง  ปูชนีย แปลว่า น่านับถือ น่าบูชา ควรบูชา  ปูชนียบุคคล แปลว่า 

คนที่น่านับถือ คนที่น่าบูชาหรือควรบูชา  

 ปูชนียบุคคล ได้แก่ ผู้มีคุณวิเศษ 4 ประเภท คือ 1. พ่อแม่   2. ครูอุปัชฌาย์อาจารย์    

3. พระมหากษัตริย์ 4. พระพุทธเจ้า บุคคลทั้ง 4 ประเภทนี้ สมควรได้รับการบูชา เพราะเป็นผู้มี

บุญคุณต่อตัวเรา ต่อสังคมและประเทศชาติ พ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณ เป็นผู้ให้ก าเนิดลูกอบรมเลี้ยง

ดู อุดหนุนให้ได้รับการศึกษา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ อบรมสั่ง

สอนให้ศิษย์ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองประเทศ ดูแล

ราษฎรให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระธรรมค าสั่งสอนให้ผู้ประพฤติ

ปฏิบัติตามเป็นคนดีทั้งกาย วาจา และใจ  การแสดงความเคารพปูชนียบุคคลแสดงได้ทั้งด้วย
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การปฏิบัติตามค าสั่งสอนและการมอบสิ่งของให้ด้วยความนับถือเป็นการกระท าที่เป็นมงคล 

ผู้กระท าจะมีความสุขความเจริญ 

(ออกอากาศวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.3 ชนิดของค า 

   รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ได้แบ่งชนิดของค าตามพระยาอุปกิตศิลปสาร (2543 : 

70-112) ซึ่งได้แบ่งชนิดของค าออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ 1. ค านาม  2. ค าสรรพนาม  3. ค ากริยา  

4. ค าวิเศษณ์  5. ค าบุพบท  6. ค าสันธาน  7. ค าอุทาน  ซึ่งเป็นการแบ่งชนิดของค าที่ใช้กัน

อย่างแพร่หลายในต าราหลักภาษาไทย การก าหนดชนิดของค าเช่นนี้ยังปรากฏใช้ใน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ด้วยดังนี ้  

   1. ค ากริยา   

   2. ค าวิเศษณ์ (คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์)  

   3. ค านาม   

   4. ค าสรรพนาม  

   5. ค าสันธาน  

   6. ค าบุรพบท   

   7. ค าอุทาน 

ตัวอย่างการบอกชนิดของค าในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย เช่น 

เผยแผ่  

 ค าว่า เผยแผ่ เป็นค ากริยา หมายถึง กระจาย หรือท าให้กระจายออกไป มีความหมาย

เช่นเดียวกับค าว่า เผยแพร่  แต่ค าว่า เผยแผ่ เป็นค าที่โบราณาจารย์ใช้ส าหรับการกระจายหรือ

ขยายความรู้ความคิดทางด้านศาสนา เช่น การที่พระเถระน าพระพุทธศาสนาไปสั่งสอนผู้คนที่

ยังไม่เคยรู้เรื่องพระศาสนาให้เข้าใจและนับถือพระพุทธศาสนา เรียกว่า น าพระพุทธศาสนาไป

เผยแผ่ให้ผู้คนทราบ เข้าใจและรับนับถือ พระสมณทูตน าพระธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาไป

บรรยายให้ผู้คนที่นับถือศาสนาอื่นเข้าใจ และเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ก็เรียกว่า เผยแผ่ เช่น 

ปัจจุบันพระสมณทูตของไทยได้ไปเผยแผ่พระพุทธธรรมในประเทศต่าง ๆ  ค าว่า เผยแผ่ 

บางครั้งจะใช้ควบกับค าว่า แพร่หลาย เช่น ปัจจุบันมีคนโกง คนท าชั่วมาก เพราะขาดความ

ละอายและไม่เกรงกลัวบาป เราจึงควรเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจเรื่องหิริโอตตัปปะ คือความ
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ละอายและความเกรงกลัวการท าชั่วท าบาปให้แพร่หลาย  พระภิกษุและครูอาจารย์ทั้งหลายควร

ร่วมมือกันเผยแผ่พระธรรมที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด ารงชีวิตให้แพร่หลายไปสู่ประชาชน

ชาวไทย 

(ออกอากาศวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.4 ตัวอย่างการใช้ค า 

   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายค าว่า 

“ตัวอย่าง” ไว้ว่า “น. สิ่งที่น ามาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น 

ยกตัวอย่าง. ว. ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้น ๆ เช่น ของ

ตัวอย่าง, ที่ท าให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง นาตัวอย่าง.” (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 488)  

   การยกตัวอย่างในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย เป็นลักษณะการยกตัวอย่างเพื่อ

แสดงให้เห็นการใช้ค าศัพท์หรือส านวน ตัวอย่างการใช้ค าพบ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   ก. ตัวอย่างประโยค คือตัวอย่างที่ยกประโยคซึ่งมีการใช้ค าหรือส านวนที่
ก าลังอธิบายอยู่ เพื่อให้ผู้ฟังรายการเข้าใจความหมายและการใช้ค าหรือส านวนนั้น ๆ ยิ่งขึ้น ดัง
ตัวอย่าง 

เว้นวรรค  

 เว้นวรรค ประกอบด้วยค าว่า เว้น กับค าว่า วรรค  วรรค หมายถึง ช่วง, กลุ่ม  เว้นวรรค 

จึงหมายถึง เว้นช่วง  ใช้กับการเว้นช่องระหว่างตัวอักษรที่เขียนค าหนึ่ง ๆ ข้อความหนึ่ง ๆ หรือ

ประโยคหนึ่ง ๆ   เนื่องจากการเขียนอักษรไทยไม่มีการเว้นช่วงระหว่างค าหรือระหว่างประโยค 

การเว้นวรรคจึงช่วยให้เข้าใจความหมายของถ้อยค าได้ชัดเจนขึ้น การเว้นวรรคอาจจะไม่เท่ากัน 

เว้นวรรคเล็กจะเว้น 1 ช่วงตัวอักษรระหว่างค าที่ต้องการแยกจากกัน  เว้นวรรคใหญ่จะเว้น 2-3 

ช่วงตัวอักษร ใช้ส าหรับการเว้นระหว่างประโยค  ปัจจุบันค าว่า เว้นวรรค ใช้เป็นส านวนด้วย 

หมายถึง หยุดปฏิบัติงาน เว้นช่วงการด ารงต าแหน่งหรือการใช้สิทธิที่จะด าเนินการอย่างใดอย่าง

หนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ตามกฎของสมาคม ประธานจะด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 

สมัย เขาเป็นประธานมา 2 สมัยแล้ว ต้องเว้นวรรคเสียก่อน จึงจะกลับมาเป็นประธาน

ได้ใหม่ในสมัยหน้า  และหมายถึงการเว้นช่วงของผู้ที่ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งถูกพิพากษา 

 

 



82 

 

ให้หมดสิทธิ์ปฏิบัติงานการเมืองช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น เขาท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง จึงต้อง 

เว้นวรรคการท างานการเมือง   

(ออกอากาศวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2554)   

  ข. ตัวอย่างวรรณกรรม ความหมายหนึ่งของ “วรรณกรรม” ตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ “บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1100) บทรายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีการยกตัวอย่าง
จากวรรณกรรม ทั้งที่มีลักษณะเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อแสดงให้เห็นการใช้ค าหรือส านวน 
บางครั้งยังเป็นการแสดงถึงประวัติของค าหรือส านวนนั้น ๆ อีกด้วย ดังตัวอย่าง 

สอย (1)  

 ค าว่า สอย มีหลายค า สอย ค าหนึ่งเป็นกริยา หมายความว่า ใช้ไม้ด้ามยาวที่มีตะขอ 

ตะกร้อ เป็นต้น ผูกติดที่ปลายด้านหนึ่ง เกี่ยวบิดหรือปลิดดอกไม้ ผลไม้ หรือสิ่งที่อยู่สูงลงมา 

เช่น สอยมะม่วง สอยดอกไม้   สอย เป็นการน าเอาสิ่งที่อยู่สูงลงมา จึงมีส านวนว่า สอยดอกฟ้า  

หมายถึง สามารถท าให้หญิงผู้สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง  ในบทละครเรื่อง ท้าวแสนปม  

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ปรากฏตอนหน่ึงว่า  

  “อันของสูงแม้ปองต้องจิต  ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ  

 มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ  ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม  

 ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง  คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม  

 ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินดอม  จึ่งได้ออมอบกล่ินสุมาล”ี 

(ออกอากาศวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.5 การประกอบค า 

   ค าที่น าเสนอในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย บางค า ได้บอกว่าค าดังกล่าวประกอบ

มาจากค าอะไร หรือเม่ือน าไปประกอบกับค าอื่นแล้วมีความหมายอย่างไร 

ตัวอย่างการประกอบค า เช่น 

เกียรติภูมิ 

 ค าว่า เกียรติภูมิ (อ่านว่า เกียด-ติ-พูม) ประกอบด้วยค าว่า เกียรติ (อ่านว่า เกียด) 

กับค าว่า ภูม ิ(อ่านว่า พูม)   เกียรติ เขียน สระเอ  ก ไก่  สระอี  ย ยักษ์  ร เรือ  ต เต่า  สระอิ 
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หมายถึง ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ,  ความมีหน้ามีตา  ภูมิ เขียน ภ ส าเภา  สระอู  ม ม้า  

สระอิ หมายถึง  พื้น, ชั้น, พื้นเพ   เกียรติภูมิ หมายถึง   ความมีชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ 

ความมีหน้ามีตา ที่สั่งสมมานานจนเป็นที่ยอมรับของสังคม เกียรติภูมิเป็นสิ่งที่ต้องรักษาให้คง

อยู่ตลอดไป เช่น มหาวิทยาลัยพยายามรักษาเกียรติภูมิของสถาบัน โดยสร้างระบบตรวจสอบ

เพื่อให้มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน   สถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีอุดมคติ พยายามสร้างเกียรติภูมิให้

อาชีพ โดยท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และนึกถึงผู้อาศัยทุกคน แม้ว่าจะไม่  ใช่ลูกค้า

โดยตรง  เด็กนักเรียนไทยที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ ได้สร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศ 

การที่หญิงไทยไปค้าประเวณีต่างประเทศ ท าให้เสื่อมเสีย เกียรติภูมิของประเทศ 

(ออกอากาศวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2554)     

   3.1.2.6 การสร้างค า 

   การสร้างค าในภาษาไทยมีหลายแบบ เช่น การซ้อน การซ้ า การประสม การ

แผลง การสมาส  ในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีข้อมูลว่าค าที่น าเสนอนั้นมีการสร้างค าอย่างไร 

ดังตัวอย่าง 

กระเดื่อง  

 ค าว่า กระเดื่อง มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งคือส่วนของครกกระเดื่องที่เป็นไม้

ท่อนยาว ปลายด้านหัวมีสากส าหรับต าข้าวที่อยู่ในครกไม้ขนาดใหญ่  เม่ือเหยียบปลายหาง 

ปลายด้านที่มีสากจะยกขึ้น เม่ือปล่อยเท้าที่เหยียบ สากจะกระแทกลงในครก ท าให้เปลือกข้าว

แตกออก [กระเดื่องจะมีแกนหมุนค่อนไปทางหางที่เหยียบ ซึ่งท าให้กระดกขึ้นและปล่อยลงได้ ] 

ค าว่า กระเดื่อง อีกความหมายหนึ่งคือส่วนของเครื่องจักรนาฬิกาชิ้นหนึ่ง มีลักษณะคล้ ายกับ

กระเดื่องที่เป็นส่วนของครก   

 นอกจากนั้น ค าว่า กระเดื่องยังอาจใช้ซ้อนกับค าว่า กระดาก เป็น กระดาก

กระเดื่อง และซ้อนกับค าว่า กระด้าง เป็น กระด้างกระเดื่อง  ทั้งนี้ เพราะค าว่า กระเดื่อง 

เคยมีความหมายว่า กระด้างและกระดาก เช่น ในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมารมีร่าย

ว่า “ยามเม่ือเจ้าเยื้องยุรยาตร  ก็มิได้ย่างลงเหยียบดินกระเดื่องใด” ค าว่า กระเดื่องในที่นี้

หมายถึง กระด้าง  และในลิลิตนิทราชาคริตมีโคลงบาทหน่ึงว่า “ไป่กระเดื่องสะดุ้ง  ฟูมฟาย” ค า 
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ว่า กระเดื่อง ในที่นี้หมายถึง กระดาก ปัจจุบันค าว่า กระเดื่อง  กระด้าง  กระดาก  กระดาก

กระเดื่อง  กระด้างกระเดื่อง มีความหมายต่างกัน 

(ออกอากาศวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.7 ที่มาของค า 

   ค าในภาษาไทยเป็นจ านวนมากเป็นค าที่มีที่มาจากภาษาอื่น รายการ รู้ รัก 

ภาษาไทย นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของค าต่าง ๆ แล้ว หากค าใดมีที่มาจาก

ภาษาต่างประเทศ ก็จะบอกที่มาของค าไว้ด้วย ลักษณะการบอกที่มาของค าสามารถจ าแนกได้ 

2 รูปแบบดังนี ้ 

   3.1.2.7.1 บอกที่มาของค าด้วยอักษรไทย   

   ค าซึ่งมีที่มาจากภาษาต่างประเทศ และภาษานั้นมิได้ใช้อักษรโรมันเป็นรูป

เขียน เช่น ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษามอญ ภาษาตระกูลไท  บทวิทยุกระจายเสียง

รายการ รู้ รัก ภาษาไทย จะใช้ตัวอักษรไทยถ่ายถอดตามอักขรวิธีของค าภาษาต่างประเทศ  

นั้น ๆ ดังตัวอย่าง  

   ก. ค าที่มาจากภาษาเขมร 

พระต าหนัก  

 ค าว่า ต าหนัก เป็นค าที่มาจากค าภาษาเขมรว่า  ฎาก่  (อ่านว่า ดัก) แปลว่า วาง, 

ใส่.  ค าว่า ฏาก่ แผลงเป็นค านามด้วยการเติมหน่วยค าเติมกลาง หรือ  infix     ณ (อ่านว่า 

อ า-นอ)  เป็นค าว่า ฎ ณาก่ (อ่านว่า ด็อม-นัก) แปลว่า ที่พัก, ที่วาง, ที่จอดรถ, สถานีรถไฟ, 

เวที และใช้เป็นค าเรียกพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์ว่า พระฎ ณาก่ (อ่านว่า 

เปฺรี๊ยะ-ด็อม-นัก)  

 ในภาษาไทย  ใช้ค าว่า พระต าหนัก หมายถึงเรือนที่ประทับของพระมหากษัตริย์และ

พระราชวงศ์ชั้นสูง เช่น พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พระต าหนัก

ภูพานราชนิเวศน์ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ พระต าหนักจักรีบงกช  และใช้ค าว่า ต าหนัก 

หมายถึง เรือนที่ประทับของพระราชวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้า เช่น ต าหนักพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์  อาจมีค าขยายใช้เรียกต าหนักอย่างไม่เป็นทางการว่า 
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ต าหนักใหญ่ ต าหนักเล็ก  ต าหนักไม้  ต าหนักหอ  เช่นเดียวกับค าว่า  เรือนใหญ่ เรือนเล็ก  

เรือนไม้  เรือนหอ 

(ออกอากาศวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2554)   

   ข. ค าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต 

ทารก  

 ทารก มาจากค าภาษาบาลีและสันสกฤตว่า ทารก (อ่าน ทา-ระ-กะ) แปลว่า ผู้ที่ผลิ

แตกออกมา หรือ ผู้ที่ก าเนิดจากภรรยา หมายถึง เด็กวัยแบเบาะ เด็กเล็ก   ภาษาไทยปัจจุบัน 

ค าว่า ทารก ใช้เรียกเด็กแรกเกิดจนถึงอายุได้ 1 ขวบ เช่น นมข้นหวานไม่ใช่อาหารส าหรับเลี้ยง

ทารก นอกจากนี้ยังใช้เรียกเด็กในครรภ์มารดาซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ ครบ จนสังเกตได้ชัดเจนว่า

เป็นคนด้วย เช่น ยาบางอย่างอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อ

ทารกในครรภ์  เม่ือใช้เป็นความเปรียบ ทารก หมายถึง เด็กที่ไร้เดียงสาหรืออ่อนประสบการณ์ 

เช่น การศึกครั้งนี้เราอย่าประมาทแม่ทัพฝ่ายศัตรูว่าเป็นทารก ถึงแม้จะมีอายุน้อยแต่ก็มี

ความสามารถ  ค าว่า ทารก อาจใช้ค าว่า หญิง หรือ ชาย ระบุเพศ เป็น ทารกหญิง ทารกชาย 

ในวรรณกรรม ทารกหญิง อาจใช้ค าว่า ทาริกา เช่น พระดาบสน าดอกบัวที่ลอยตามน้ ามาปลุก

เสก ดอกหนึ่งเกิดเป็นทารก อีกดอกหนึ่งเป็นทาริกา 

(ออกอากาศวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2554)   

   ค. ค าที่มาจากภาษาจีน 

ซี้ซัว้  

 ซี้ซ้ัว เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จ๋ิว  ในภาษาจีนแต้จิ๋วค าว่า ซี้ซั้ว เป็นค าประสม 

มาจากค าว่า สี่ แปลว่า จ านวน 4   กับค าว่า ซั้ว แปลว่า กระจัดกระจาย  ดังนั้น ซี้ซั้ว จึงมี

ความหมายตามตัวอักษรว่ากระจัดกระจายออกไปทั้ง 4 ทิศ หมายถึง ไม่เจาะจง ไม่

ระมัดระวัง ไม่มีเป้าหมายในทิศใดทิศหนึ่ง  ใช้เปรียบการพูดหรือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ยั้งคิด 

ไม่พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนพูดหรือก่อนท า และไม่รับผิดชอบกับค าพูดของ

ตนหรือการกระท าของตน   

 ในภาษาไทย ซี้ซั้ว มีความหมายว่า มักง่าย, ลวก ๆ เช่น เวลาไม่สบาย อย่าซื้อยามา

กินซี้ซั้ว จะท าให้โรคดื้อยา  และยังใช้ในความหมายว่า พูดหรือท าไปอย่างส่ง ๆ โดยไม่คิด
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หรือไม่รับผิดชอบ เช่น  เวลาเลือกตั้ง ส.ส. จะซี้ซั้วเลือกไม่ได้ ต้องเลือกแต่คนดีและมีคุณธรรม

เท่าน้ัน 

(ออกอากาศวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2554)   

   ค. ค าที่มาจากภาษากลุ่มออสโตร-เอเชียติก เช่น ภาษาเวียดนาม ภาษา

เขมร ภาษามอญ ภาษามลายู 

ตะเกียบ  

 ค าว่า ตะเกียบ มีหลายความหมาย ความหมายที่ 1 คือ เครื่องใช้ส าหรับคีบอาหาร ท า

ด้วยไม้หรืองาเป็นต้น เป็นคู่ ๆ   

 ความหมายที่ 2 คือ เสาสั้นคู่หนึ่งที่ฝังลงดินส าหรับขนาบเสากลาง ซึ่งอยู่เหนือพื้นดิน

อย่างเสาธงให้ตั้งตรง มีสลัก 2 อัน เมื่อถอดสลักอันหน่ึงออกแล้วโน้มเสากลางลงมาได้   

 ความหมายท่ี 3 คือ ส่วนล่างของกระดูกเชิงกรานท่ีแตะพื้นในเวลานั่ง  

 ความหมายท่ี 4 คือ กระดูกอ่อน 2 อันท่ีก้นของสัตว์ปีก มีนกเป็นต้น   

 น่าสังเกตว่า ตะเกียบ มักใช้เรียกของที่เป็นคู่ส าหรับคีบ นอกจากจะใช้เรียกเครื่องใช้คีบ

อาหารและเสาคู่ที่คีบเสากลาง ยังใช้เรียกสิ่งอื่นที่เป็นคู่ส าหรับคีบ เช่น ตะเกียบรถจักรยาน 

ครีบคู่ ที่ อยู่ ที่ อกปลา ทั้ งยั ง ใช้ เป็นค า เปรี ยบเทียบขาคนที่ ลี บ เล็ กว่ า  ขาตะ เกี ยบ 

 ค าว่า ตะเกียบ มีเสียงและความหมายคล้ายค าเขมร ตงฺเกียบ (อ่านว่า ต็อง -

เกี๊ยบ) แปลว่า คีม  และค ามอญ ทเกบฺ (อ่านว่า เตี๊ยะ -เก๊บ) ซึ่งแปลว่า แหนบ ปัจจุบัน

มอญหมายความว่าตะเกียบด้วย 

(ออกอากาศวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554)   

   ง. ค าที่มาจากภาษาตระกูลไท 

ค้ า (2)  

 ค าว่า ค้ า นอกจากจะมีความหมายว่า ยันไว้ไม่ให้ล้มไม่ให้ทรุดแล้ว ยังอาจประสมกับ

ค าอื่นได้ มีความหมายต่างออกไป เป็น ค้ าฟ้า ค้ าคอ ค้ าหัว ค้ าประกัน  ค้ าฟ้า หมายถึง นาน

ชั่วฟ้าดินสลาย เช่น คนเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ก็ไม่อาจอยู่ค้ าฟ้า จึงไม่ควรโลภ  

ค้ าคอ หมายถึง ขัดขวางไม่ให้ท าได้ดังใจนึก เช่น ระเบียบราชการค้ าคออยู่ไม่ให้เขาท าได้
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ตามที่ต้องการ แม้จะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า  ค้ าหัว หมายถึง ยืนชิดอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ 

หรือยืนดา้นศีรษะของผู้ใหญ่ที่นอนอยู่ เช่น แม่ห้ามลูกไม่ให้ยืนค้ าหัวคุณย่า   

 ค าว่า ค้ า ในภาษาไทบางภาษา เช่นภาษาไทพ่าเก่ มีความหมายว่า ประกัน  

ภาษาไทยเราน าค าว่า ค้ า มาซ้อนกับค าว่า ประกัน เป็น ค้ าประกัน หมายความว่า รับรองว่าจะ

ช าระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้น้ัน เช่น เขาน าโฉนดที่ดินของคุณยายมาค้ าประกันเงินกู้ 

(ออกอากาศวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.7.2 บอกที่มาของค าด้วยอักษรโรมัน   

   ค าซึ่งมีที่มาจากภาษาต่างประเทศ และภาษานั้นใช้อักษรโรมันเป็นรูปเขียน 

เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส  บทรายการ รู้ รัก ภาษาไทย จะใช้อักษรโรมันเขียนตาม

อักขรวิธีของค าภาษาต่างประเทศนั้น ๆ ดังตัวอย่าง 

อียิปต์  

 อียิปต์เป็นชื่อประเทศส าคัญในแอฟริกาเหนือ [และมีเนื้อที่บางส่วนอยู่ในคาบสมุทร 

ไซไน] มีแม่น้ าไนล์เป็นแม่น้ าส าคัญหล่อเลี้ยงชาวอียิปต์มาแต่ครั้งบรรพกาล ค าว่า อียิปต์ เดิม

เป็นภาษา Amarna (อ่านว่า อา-มาร์-น่า) ว่า Hikuptah (ไอ-คุบ-ต้า) แปลว่า แม่น้ าไนล์ 

บางคนจึงเรียกอาณาจักรอียิปต์โบราณว่า อาณาจักรไอยคุปต์ (อ่าน ไอ-ยะ-คุบ) โบราณ [หรือ 

ดินแดนไอยคุปต์โบราณ] ค าว่า Hikuptah (ไอ-คุบ-ต้า) เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เมื่อเข้าไปอยู่

ในภาษากรีก ละติน และฝรั่งเศส ตามล าดับ และได้เพี้ยนเสียงไปเป็น Egypt (อี-จิบ) ใน

ภาษาอังกฤษ  และไทยเขียน อ อ่าง สระอี ย ยักษ์ ป ปลา ต เต่า ออกเสียงว่า อิ-หฺยิบ  

อาณาจักรอียิปต์โบราณมีอายุอยู่ระหว่าง 3,000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 

4  เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ มีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก สามารถสร้างระบบชลประทานที่มี

ประสิทธิภาพ ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย เม่ือคนหรือสัตว์ตายลง จะ

ท าเป็นมัมม่ี และฝังในสุสาน ถ้าเป็นสุสานของกษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ มักท าขนาดใหญ่โต 

พีระมิดเป็นสุสานแบบหนึ่งที่นิยมสร้างกันในสมัยราชวงศ์เก่าของอียิปต์โบราณ ค าว่า อียิปต์ 

พยางค์แรกเขียน สระอี แต่คนทั่วไปมักออกเสียงสั้น เพราะไม่ลงน้ าหนักเสียง จึงฟังเหมือน

สระอิ เช่นเดียวกับค าว่า อีสาน พยางค์แรกเขียน สระอี แต่มักออกเสียงเป็น อิ-สาน 

(ออกอากาศวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2554)   
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   3.1.2.8 ประวัติของค า 

   รายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีองค์ประกอบหนึ่งคือการบอกประวัติของค า ว่า
ค าศัพท์น้ันเริ่มใช้เมื่อใด มีที่มาอย่างไร ตัวอย่างการบอกประวัติของค า เช่น 

ปรมาณู  

 ปรมาณู เขียน ป ปลา  ร เรือ  ม ม้า  สระอา  ณ เณร  สระอู มาจากค าภาษาสันสกฤต
ว่า ปรมาณุ (อ่านว่า ปะ-ระ-มา-นุ) ซึ่งมาจากค า ๒ ค า คือ ปรม (อ่านว่า ปะ-ระ-มะ) แปลว่า 
อย่างยิ่ง, ยิ่งยวด. กับ อณุ (อ่านว่า อะ-นุ) แปลว่า สิ่งที่เล็กมาก ดังนั้น ปรมาณุ จึงแปลว่า สิ่งที่
เล็กมากอย่างยิ่ง    
 ค าว่า ปรมาณู เป็นค าที่มาจากปรัชญาอินเดียโบราณ ส านักไวเศษิกะ หมายถึง 
สิ่งที่เล็กที่สุด คือสิ่งที่แบ่งไม่ได้ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของสิ่งทั้งหลาย ทุกสิ่งไม่ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต
หรือสิ่งไม่มีชีวิตประกอบด้วยปรมาณู  นักวิทยาศาสตร์จึงใช้ค าปรมาณู ให้ตรงกับค า
ภาษาอังกฤษว่า atom (อะตอม) เรียกสิ่งที่เล็กสุดซึ่งไม่สามารถแยกออกไปได้อีก ค าว่า 
อะตอม นั้นก็แปลว่า แยกไม่ได้ เช่นเดียวกัน   ต่อมาพบว่า แม้สิ่งที่เรียกว่า ปรมาณู หรือ 
อะตอม ก็ยังสามารถแยกได้อีก จึงเลือกใช้ค าทับศัพท์ว่า อะตอม แทน โดยไม่ค านึงถึ ง
ความหมายว่าแยกได้หรือแยกไม่ได้  ค าว่า ปรมาณู ยังมีใช้อยู่ในค าว่า ระเบิดปรมาณู  
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

(ออกอากาศวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.9 วิธีการใช้ค า 

   องค์ประกอบวิธีการใช้ค าในบทรายการ รู้ รัก ภาษาไทย คือ การบอกข้อมูลการ
ใช้ค าที่น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ หรือหากเป็นสิ่งของก็บอกลักษณะและวิธีการใช้ค าที่เป็นสิ่งของ
นั้นด้วย ดังตัวอย่าง 

แตกฝูง-แหกคอก 

 ค าว่า  แตกฝูง   มีความหมายว่า   ปลีกออกไปจากหมู่   เช่น  วัวที่แตกฝูงออกมาถูก
จับผูกไว้ที่ต้นไม้  หรือใช้ในความเปรียบ  หมายถึง  มีความประพฤติหรือกระท าการใด ๆ แยก
ออกไปจากหมู่ เช่น เรามาช่วยกันไปไหนก็ไปด้วยกัน  อย่าแตกฝูงเดี๋ยวจะหลงหากันไม่พบ  
เราทุกคนลงความเห็นร่วมกันแล้วว่าจะมาซ้อมที่สนามโรงเรียนทุกเย็น  เธอจะแตกฝูงไปซ้อมที่
อื่นก็ตามใจ  แตกฝูง ใช้กับความเห็นที่ผิดแผกแตกต่างกับคนอื่น ๆ ในกลุ่มด้วย  เช่น  พวกเรา
ทุกคนเห็นชอบกับหัวหน้า มีเขาคนเดียวที่แตกฝูงไมเ่ห็นชอบด้วย  
 ค าว่า  แหกคอก มีความหมายคล้ายกับค าว่า  แตกฝูง  แต่เป็นค าหยาบ มักใช้
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ต าหนิคนที่ประพฤติตนผิดพวกพ้องในทางที่ไม่ดี เช่น  พี่น้องประพฤติตนดีกันทุกคน มีคน
เล็กคนเดียวที่แหกคอกไปเป็นนักเลง ปัจจุบันอาจใช้หมายถึงประพฤติตนออกนอกกรอบของ 
ญาติพี่น้องหรือสังคมที่ตนอยู่ เช่น ครอบครัวเขาเป็นหมอทุกคน แต่เขาแหกคอกไปเป็นนักร้อง 

(ออกอากาศวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554)     

   3.1.2.10 ประวัติการใช้ค า 

   ค าที่เสนอในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย บางค าที่มีหลักฐานประวัติการใช้ ก็จะ
บอกประวัติการใช้ค าดังกล่าวไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 

กูเกิล  

 กูเกิล หมายถึงเว็บไซต์ซึ่งบริษัทอเมริกันที่ชื่อว่า Google เป็นผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์นี้เกิดจากการคิดวิธีการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ใน 
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (อ่านว่า สะ-แตน-ฝอด) 2 คน 
ชื่อ  Larry Page (อ่านว่า แลร์-รี่ เพ้จ/เผจ) และ Sergey Brin (อ่านว่า เซอร์-จ้ี บริน)  ใน พ.ศ. 
2541  และเริ่มให้บริการใน พ.ศ. 2547  
 ค าว่า Google ซึ่งเป็นชื่อเว็บไซต์นี้ ดัดแปลงมาจากค าว่า Googol ซึ่งเป็นศัพท์
ทางคณิตศาสตร์ หมายถึง จ านวนที่แทนด้วยเลขหนึ่งตามด้วยศูนย์ 100 ตัว  ใช้เพื่อสื่อ
ความหมายถึงการจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลจ านวนมหาศาลซึ่งดูเหมือนจะไม่มีที่
สิ้นสุดในอินเทอร์เน็ต  
 ในปัจจุบันกูเกิลมีแม่ข่ายอยู่ทั่วโลก  และมีผู้ใช้บริการสืบค้นวันละมากกว่าหนึ่งพันล้าน
ครั้ง การค้นหาข้อมูลต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของกูเกิลแล้วพิมพ์ค าที่ต้องการค้น  ค าที่พิมพ์อาจจะ
เป็นชื่อ วลี หรือค าส าคัญก็ได้ เม่ือพิมพ์แล้วบนหน้าจอก็จะปรากฏเป็นรายการที่ต้องการ เม่ือผู้
ค้นกดเมาส์ขณะที่ตัวชี้อยู่ตรงค าที่ต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ วลี หรือค าที่ผู้ใช้ต้องการก็จะ
ปรากฏให้อ่านได้ 

(ออกอากาศวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.11 ค าไวพจน์ 

   ไวพจน์หรือค าพ้องความหมาย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554  ให้ความหมายไว้ว่า “น. ค าที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
มาก เช่น มนุษย์กับคน โคกับวัว บ้านกับเรือน รอกับคอย ป่ากับดง”  (ราชบัณฑิตยสถาน,  
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2556 : 1135) ในบทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ได้บอกค าไวพจน์หรือค าพ้องความกับค าตั้ง 
ดังตัวอย่าง 

ระดูขาว-มุตกิด-ตกขาว  

 ระดูขาว เป็นของเหลวข้นหรือค่อนข้างข้น สีขาว สีขาวปนเหลือง หรืออาจมีสีออกเขียว 
ขับออกมาจากมดลูกหรือจากช่องคลอด  ที่เรียกว่า ระดูขาว เป็นการเรียกโดยเปรียบเทียบกับ
ระดูที่เป็นเลือดประจ าเดือน  ระดูขาว ไม่ใช่เลือดประจ าเดือนสีขาว เพราะไม่ได้ เกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกเดือน  ระดูขาว บางทีเรียกว่า ตกขาว เพราะมีของเหลวสีขาวออกมาจากช่อง
คลอด. โบราณเรียกว่า มุตกิด (อ่านว่า มุด-ตะ-กิด) เป็นค าที่มาจากภาษาบาลีว่า มุตฺตกิต 
(อ่านว่า มุด-ตะ-กิ-ตะ) แปลว่า สิ่งสกปรกที่ปนมากับปัสสาวะ  
 ระดูขาวเกิดจากการอักเสบของมดลูกหรือช่องคลอด เนื่องจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
ปรสิต หรือเกิดจากเป็นเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก  ถ้าเกิดจากเชื้อรา ระดูขาวจะเป็นสีขาว
และมีก้อนราเป็นเม็ด ๆ ปนออกมา  หากเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีสีขาวปนเหลืองหรือ
ออกเขียวและมีกลิ่นแรง  ถ้าเกิดจากเชื้อปรสิต จะมีกลิ่นคาวและมีอาการคันภายในช่องคลอด
ร่วมด้วย  ถ้าเกิดจากเนื้องอกมักจะมีเลือดปนออกมาด้วย  

(ออกอากาศวันท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.12 ลูกค า 

   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค า “ลูกค า” 
ไว้ว่า “น. เรียกค า 2 ค าเม่ือเอามาประสมกันแล้วมีความหมายต่างไปจากค าเดิม ว่า ลูกค าของ
ค าตั้ง เช่น ลูกค้า ลูกเขย เป็นลูกค าของค า ลูก.” ”(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1068) 
   การใช้ลูกค าในรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” เป็นการอธิบายและยกตัวอย่างค า
เพิ่มเติมจากค าตั้ง หรือเป็นค าที่เกิดจากการประสมค าตั้งกับค าอื่น ดังตัวอย่าง 

อัจฉริยะ  

 อัจฉริยะ เขียน อ อ่าง  ไม้หันอากาศ  จ จาน  ฉ ฉิ่ง  ร เรือ  สระอิ  ย ยักษ์  สระอะ 

อัจฉริยะ แปลว่า วิเศษ น่าแปลกใจ มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติ  ค าว่า อัจฉริยะ 

เป็นค าที่มาจากค าภาษาบาลีว่า อจฺฉริย (อ่านว่า อัจ-ฉะ-ริ-ยะ) ซึ่งตรงกับค าในภาษาสันสกฤต

ว่า อาศฺจรฺย  (อ่านว่า อาศ-จัร-ยะ) ในภาษาไทยใช้ค าว่า อัจฉริยะ เฉพาะในความหมายว่า มี

ปัญญาความสามารถที่ดีเด่นเป็นพิเศษมากกว่าคนทั่วไป หรือมีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก

ลักษณะทั่วไป  เด็กที่มีความสามารถเป็นพิเศษ สามารถเรียนรู้หรือคิดค้นสิ่งใดได้เกินกว่าวัย

ของตนมาก ๆ ก็มักเรียกว่า เด็กอัจฉริยะ  ค าว่า อัจฉริยะ ถ้าเป็นส่วนหน้าของค าสมาสก็จะตัด
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สระอะออก เช่น อัจฉริยบุคคล หมายถึง ผู้มีปัญญามีความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก  

อัจฉริยลักษณะ หมายถึง ลักษณะดีเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์ เช่น อัจฉริยลักษณะของมหาบุรุษ  

อัจฉริยลักษณะของภาษาไทย  

(ออกอากาศวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2554)   

   3.1.2.13 ค าที่มีความหมายเก่ียวเนื่องกับค าตั้ง 

   การอธิบายค าในรายการวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย บางค ามีการเชื่อมโยงกับค าอื่น

ซึ่งเป็นคนละค ากับค าตั้ง แต่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ฟังรายการ ดัง

ตัวอย่าง 

เคี้ยว 

 ค าว่า เคี้ยว มี 2 ค า 2 ความหมาย. ความหมายหนึ่ง คือ บดให้แหลกด้วยฟัน เช่น เนื้อ

เหนียวเคี้ยวไม่ออก ค าว่า เคี้ยว ความหมายนี้มีความหมายเกี่ยวข้องกับค าว่า เขี้ยว ซึ่งมี

เสียงคล้ายค าว่าเคี้ยวมาก ต่างกันเพียงเสียงวรรณยุกต์  ค าว่า เขี้ยว ในภาษาไทย

มาตรฐานหมายถึง ฟันแหลมคมส าหรับฉีกเนื้อและอาหาร อยู่ระหว่างฟันหน้ากับฟัน

กราม แต่ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทที่พูดกันนอกประเทศไทยอีกหลายภาษา ใช้ค า

ว่า เขี้ยว หมายถึงฟัน  ค าว่า เขี้ยว กับ เคี้ยว จึงเกี่ยวข้องกันในแง่ที่ว่า เขี้ยว หมายถึง สิ่ง

ที่ ใช้ เคี้ ยว  ส่วน เคี้ ยว  หมายถึง  อาการที่ ใช้ เขี้ ยวซึ่ งหมายถึงฟันบดให้แหลก 

 ค าว่าเคี้ยวอีกความหมายหนึ่ง คือ คด มักใช้ซ้อนกับค าว่า คด เป็น คดเคี้ยว  โคลงโลก

นิติบทหนึ่งก็มีค าว่าเคี้ยวที่หมายถึงคด ปรากฏในโคลงบาทแรกที่ว่า “น้้าเคี้ยวยูงว่าเงี้ยว ยูง

ตาม” หมายความว่า ล าน้ าไหลคดไปมา นกยูงเข้าใจผิดคิดว่าล าน้ าเป็นงูจึงตามล าน้ าไป  ค าว่า 

เคี้ยว ความหมายนี้ในภาษาจ้วงใต้ซึ่งเป็นภาษาไทภาษาหนึ่งก็มีใช้  ออกเสียงว่า แก ว แปลว่า 

หมุนวน 

(ออกอากาศวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554)   
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3.2 วิเคราะห์โครงสร้างค าศัพท์รายการ รู้ รัก ภาษาไทย 

 ผู้วิ จัยได้วิเคราะห์โครงสร้างการเสนอค าศัพท์ในรายการ รู้  รัก ภาษาไทย ตาม

องค์ประกอบพบโครงสร้างที่มีองค์ประกอบตั้งแต่ 2 ส่วน จนถึงโครงสร้างที่มีองค์ประกอบ 8 

ส่วน ดังนี้ 

 3.2.1 โครงสร้างองค์ประกอบ 2 ส่วน  พบจ านวน 9 ค า    

   โครงสร้างองค์ประกอบ 2 ส่วน ประกอบด้วย [ค าตั้ง + ความหมาย] ซึ่งเป็น

องค์ประกอบหลัก ทั้ง 2 องค์ประกอบ 

ตัวอย่างเช่น 

สิทธิมนุษยชนกับความรับผิดชอบ 

 คนในทุกสังคมมีความรู้ ความคิด ความสามารถที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงมีความแตกต่าง

กันทั้งในด้านหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของแต่ละคน  ในประเทศที่มีความเสมอภาค

สูง  และมีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เช่น สหรัฐอเมริกา  ชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนอเมริกันก็ยังมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งเป็นผลของความสามารถและการพัฒนา

ตนเองของแต่ละบุคคล  ประธานาธิบดีสหรัฐมีสิทธิ์อาศัยอยู่ใน ท าเนียบขาว  มีเครื่องบินพิเศษ

ประจ าตัว ชื่อว่า แอร์ฟอร์ซวัน (Air Force One) มีคนคุ้มกันพิเศษเวลาไปในที่สาธารณะ  การมี

สิทธิ์เช่นนั้น เพราะประธานาธิบดีเป็นผู้น าประเทศ  ด้วยต าแหน่งและความรับผิดชอบที่พิเศษ

จึงต้องได้รับการปฏิบัติที่พิเศษ  แต่สังคมอเมริกันก็ยังเป็นสังคมที่มีความเสมอภาค เพราะทุก

คนมีโอกาสเท่ากันที่จะเป็นประธานาธิบดี ขึ้นอยู่กับความสามารถ  สิทธิมนุษยชนท าให้คนมี

ความเท่าเทียมกันในชีวิตด้านพื้นฐาน และมีโอกาสเท่ากัน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมี

ชีวิตเหมือนกัน 

(ออกอากาศวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)   

จากบทข้างต้นสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ

หลัก 

ค าตั้ง สิทธิมนุษยชนกับความรับผิดชอบ 

ความหมาย คนในทุกสังคมมีความรู้ ความคิด ความสามารถ

ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงมีความแตกต่างกันทั้งใน

ด้านหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของแต่
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ละคน  ในประเทศที่มีความเสมอภาคสูง  และมี

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

เช่น สหรัฐอเมริกา  ชีวิตความเป็นอยู่ของคน

อเมริกันก็ยังมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งเป็นผล

ของความสามารถและการพัฒนาตนเองของแต่

ละบุคคล  ประธานาธิบดีสหรัฐมีสิทธิ์อาศัยอยู่ใน 

ท าเนียบขาว  มีเครื่องบินพิเศษประจ าตัว ชื่อว่า 

แอร์ฟอร์ซวัน (Air Force One) มีคนคุ้มกัน

พิเศษเวลาไปในที่สาธารณะ  การมีสิทธิ์เช่นนั้น 

เพราะประธานาธิบดีเป็นผู้น าประเทศ  ด้วย

ต าแหน่งและความรับผิดชอบที่พิเศษจึงต้อง

ได้รับการปฏิบัติที่พิเศษ  แต่สังคมอเมริกันก็ยัง

เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค เพราะทุกคนมี

โอกาสเท่ากันที่จะเป็นประธานาธิบดี ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถ  สิทธิมนุษยชนท าให้คนมีความ

เท่าเทียมกันในชีวิตด้านพื้นฐาน และมีโอกาส

เท่ากัน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีชีวิต

เหมือนกัน 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “สิทธิมนุษยชนกับความรับผิดชอบ” ประกอบ 

ด้วยองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง + ความหมาย  

3.2.2 โครงสร้างองค์ประกอบ 3 ส่วน พบจ านวน 62 ค า  

   โครงสร้างองค์ประกอบ 3 ส่วน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง +

ความหมาย และองค์ประกอบเสริมจ านวน 1 องค์ประกอบ  

ตัวอย่างโครงสร้าง เช่น [ค าตั้ง + ความหมาย + ประวัติของค า] 

คลองถม 

 คลองถม หมายถึงคลองที่ถูกถมเพื่อสร้างถนน สร้างที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ  

ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีคลองที่ถูกถมมากมาย แต่ค าว่า คลองถม ใช้เป็นชื่อเรียกย่านการค้า
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ตลอดถนนมหาจักร ระหว่างถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุง มีสินค้านานาชนิด เช่น อุปกรณ์

ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องเสียง นาฬิกา ฯลฯ ราคาไม่แพง แต่เดิมถนนสายนี้เป็นคลอง

ชื่อว่า คลองส าเพ็ง ปลายคลองด้านหนึ่งออกแม่น้ าเจ้าพระยา อีกด้านหนึ่งออกคลองมหานาคใช้

เป็นเส้นทางคมนาคมเรื่อยมา ภายหลังเกิดความนิยมการคมนาคมทางบกมากกว่าทางน้ า คลอง

ส าเพ็งจึงถูกถมเป็นคลองแรก เริ่มจากการถมด้วยขยะแล้วแปรสภาพเป็นถนนในช่วงก่อน

เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 ไม่นานนัก  ชาวบ้านเรียกชื่อถนน

ตามต้นก าเนิดว่า ถนนคลองถม 

(ออกอากาศวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2554)   

   จากบทข้างต้นสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ

หลัก 

ค าตั้ง คลองถม 

ความหมาย หมายถึงคลองที่ถูกถมเพื่อสร้างถนน สร้างที่อยู่

อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ 

องค์ประกอบ

เสริม 

1 องค์ประกอบ 

ประวัติของค า แต่เดิมถนนสายนี้เป็นคลองชื่อว่า คลองส าเพ็ง 

ปลายคลองด้านหนึ่งออกแม่น้ าเจ้าพระยา อีก

ด้านหนึ่งออกคลองมหานาคใช้เป็นเส้นทาง

คมนาคมเรื่อยมา ภายหลังเกิดความนิยมการ

คมนาคมทางบกมากกว่าทางน้ า คลองส าเพ็งจึง

ถูกถมเป็นคลองแรก เริ่มจากการถมด้วยขยะ

แล้วแปรสภาพเป็นถนนในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลง

การปกครองมาเป็นประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 

ไม่นานนัก  ชาวบ้านเรียกชื่อถนนตามต้นก าเนิด

ว่า ถนนคลองถม 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “คลองถม” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ 

ค าตั้ง + ความหมาย และองค์ประกอบเสริม 1 องค์ประกอบ คือ ประวัติของค า  
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 3.2.3 โครงสร้างองค์ประกอบ 4 ส่วน พบจ านวน 88 ค า  

   โครงสร้างองค์ประกอบ 4 ส่วน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง +

ความหมาย และองค์ประกอบเสริมจ านวน 2 องค์ประกอบ  

ตัวอย่างโครงสร้าง เช่น [ค าตั้ง + ความหมาย + ตัวอย่าง + ประวัติของค า] 

บ้องแบ๊ว  

 บ้องแบ๊ว หมายถึง มีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสาแลดูน่ารัก มักใช้

ว่า ท าหน้าบ้องแบ๊ว หรือ ท าตาบ้องแบ๊ว เช่น เจ้าตูบกระโดดงับช่อดอกไม้ในมือผมไปฟัดจนเละ 

พอผมดุเสียงดังก็เอียงคอท าตาบ้องแบ๊ว ผมจะตีก็ตีไม่ลง  ตาหนูเล่นซนบนโซฟา อยู่ๆ ก็ตกตุ้บ

ลงมาบนพื้นพรม แล้วท าหน้าบ้องแบ๊ว  

 ค าว่า บ้องแบ๊ว สันนิษฐานว่าเป็นค าเดียวกับค าว่า บั้งแบว ในบทละครนอกเรื่องสังข์

ศิลป์ชัยและสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดังในสังข์ทองมี

ข้อความว่า 

  มันน่าเชยน่าชมสมประกอบ  พอชอบท้านองหม่อมน้องสาว 

  หูตาบั้งแบวเหมือนแมวคราว เขาเล่าลืออื้อฉาวช่างไม่อาย 

(ออกอากาศวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2554)   

  จากบทข้างต้นสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ

หลัก 

ค าตั้ง บ้องแบ๊ว 

ความหมาย บ้องแบ๊ว หมายถึง มีสีหน้าและแววตาใสซื่อ

บริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสาแลดูน่ารัก มักใช้ว่า ท า

หน้าบ้องแบ๊ว หรือ ท าตาบ้องแบ๊ว 

องค์ประกอบ

เสริม 

2 องค์ประกอบ 

ตัวอย่าง  เช่น เจ้าตูบกระโดดงับช่อดอกไม้ในมือผมไปฟัด

จนเละ พอผมดุเสียงดังก็เอียงคอท าตาบ้องแบ๊ว 

ผมจะตีก็ตีไม่ลง  ตาหนูเล่นซนบนโซฟา อยู่ๆ ก็

ตกตุ้บลงมาบนพื้นพรม แล้วท าหน้าบ้องแบ๊ว 

ประวัติของค า ค าว่า บ้องแบ๊ว สันนิษฐานว่าเป็นค าเดียวกับค าว่า 

บั้งแบว ในบทละครนอกเรื่องสังข์ศิลป์ชัยและ 
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สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหล้านภาลัย ดังในสังข์ทองมีข้อความว่า 

มันน่าเชยน่าชมสมประกอบ  

พอชอบท้านองหม่อมน้องสาว  

หูตาบั้งแบวเหมือนแมวคราว  

เขาเล่าลืออื้อฉาวช่างไม่อาย 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “บ้องแบ๊ว” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ 

ค าตั้ง + ความหมาย และองค์ประกอบเสริม 2 องค์ประกอบคือ ตัวอย่าง และ ประวัติของค า  

 3.2.4 โครงสร้างองค์ประกอบ 5 ส่วน พบจ านวน 99 ค า  

   โครงสร้างองค์ประกอบ 5 ส่วน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง +

ความหมาย และองค์ประกอบเสริมจ านวน 3 องค์ประกอบ   

ตัวอย่างโครงสร้าง เช่น [ค าตั้ง + ความหมาย + ตัวอย่าง + การเขียน + การประกอบค า] 

เกียรติ-เกียรติยศ  

 ค าว่า เกียรติ  เขียน สระเอ ก ไก่ สระอี  ย ยักษ์  ร เรือ  ต เต่า  สระอิ หมายถึง 

ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ,  ความมีหน้ามีตา   เช่น   การแต่งกายให้เรียบร้อยตามวาระและ

โอกาสของงานที่ไป เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน และผู้ร่วมงานคนอื่นด้วย  นายทหาร 

นายต ารวจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีระลึกถึงทหารและต ารวจผู้ เสียสละชีวิตในการปฏิบัติ

หน้าที ่   

 ค าว่า เกียรติ ประกอบกับค าว่า  ยศ ซึ่งหมายถึง ความยกย่องนับถือที่จัดเป็นล าดับขั้น 

เกียรติยศ ใช้หมายถึง ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา ที่มาจากฐานะ ต าแหน่ง

หน้าที่ หรือชั้นของบุคคล เช่น ชื่อเสียงและ เกียรติยศ ของเขาได้มาด้วยความสามารถของ

ตนเองไม่ใช่เป็นเพราะนามสกุลดัง  ผู้ได้รับรางวัลบางคนต้องการเพียงเกียรติยศ ไม่ได้ต้องการ

เงินหรือสิ่งของที่ตีค่าเป็นเงิน   สมัยนี้ นักกีฬาที่มีความสามารถระดับนานาชาติได้สิ่งตอบแทน

ทั้งเกียรติยศและรางวัลเงินล้าน 

(ออกอากาศวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2554)   
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  จากบทข้างต้นสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ

หลัก 

ค าตั้ง เกียรติ-เกียรติยศ 

ความหมาย ค าว่า เกียรติ  หมายถึง ชื่อเสียง, ความยกย่อง

นับถือ,  ความมีหน้ามีตา  เกียรติยศ ใช้หมายถึง 

ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา 

ที่มาจากฐานะ ต าแหน่งหน้าที่  หรือชั้นของ

บุคคล 

องค์ประกอบ

เสริม 

3 องค์ประกอบ 

ตัวอย่าง เช่น   การแต่งกายให้เรียบร้อยตามวาระและ

โอกาสของงานที่ไป เป็นการให้เกียรติเจ้าของ

งาน และผู้ ร่วมงานคนอื่นด้วย  นายทหาร 

นายต ารวจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีระลึก

ถึงทหารและต ารวจผู้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติ

หน้าที ่  

เช่น ชื่อเสียงและเกียรติยศของเขาได้มาด้วย

ความสามารถของตนเองไม่ใช่ เป็ นเพราะ

นามสกุลดัง   ผู้ได้รับรางวัลบางคนต้องการ

เพียงเกียรติยศ ไม่ได้ต้องการเงินหรือสิ่งของที่ตี

ค่าเป็นเงิน  สมัยนี้ นักกีฬาที่มีความสามารถ

ระดับนานาชาติได้สิ่งตอบแทนทั้งเกียรติยศและ

รางวัลเงินล้าน 

การเขียน ค าว่า เกียรติ  เขียน สระเอ ก ไก่ สระอี  ย ยักษ์  

ร เรือ  ต เต่า  สระอิ 

การประกอบค า ค าว่า เกียรติ ประกอบกับค าว่า  ยศ ซึ่งหมายถึง 

ความยกย่องนับถือที่จัดเป็นล าดับขั้น 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “เกียรติ-เกียรติยศ” ประกอบด้วยองค์ประกอบ

หลักคือ ค าตั้ง + ความหมาย และองค์ประกอบเสริม 3 องค์ประกอบคือ ตัวอย่าง การเขียน และ 

การประกอบค า  
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 3.2.5 โครงสร้างองค์ประกอบ 6 ส่วน พบจ านวน 65 ค า  

   โครงสร้างองค์ประกอบ 6 ส่วน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง +

ความหมาย และองค์ประกอบเสริมจ านวน 4 องค์ประกอบ  

ตัวอย่างโครงสร้าง เช่น [ค าตั้ง + ความหมาย + ค าอ่าน + การเขียน + ตัวอย่าง + การ

ประกอบค า] 

ศีลาจารวัตร  

 ศีลาจารวัตร (อ่านว่า สี-ลา-จา-ระ-วัด) เขียน  ศ ศาลา  สระ อี  ล ลิง  สระ อา  จ จาน  

สระ อา  ร เรือ  ว แหวน  ไม้หันอากาศ  ต เต่า  ร เรือ  ศีลาจารวัตร ประกอบด้วยค าว่า ศีล 

(อ่านว่า สี-ละ) อาจาร (อ่านว่า อา-จา-ระ) และวัตร (อ่านว่า วัด-ตฺระ) ศีล หมายถึง ข้อปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนาในทางกายและวาจาเพื่อให้เรียบร้อยเป็นปรกติ ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นและไม่ท า

บาป. อาจาร หมายถึง กิริยามารยาท และความประพฤติ  วัตร หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ท าอยู่เป็น

ประจ าจนเป็นนิสัย  เม่ือรวม ศีล อาจาร และวัตร เข้าเป็นค าว่า ศีลาจารวัตร หมายถึง มีความ

ประพฤติเรียบร้อยและมีมารยาทอยู่เสมอ ใช้เป็นค ากล่าวสรรเสริญพระภิกษุผู้ปฏิบัติตนตามพระ

วินัยอย่างเคร่งครัด จึงเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เช่น พระภิกษุรูปนี้แม้จะบวชไม่นาน แต่ก็

สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรจึงน่าเลื่อมใส น่าเคารพ พระภิกษุแม้จะมีความรู้ในพระธรรมและ

เรื่องราวทางพระพุทธศาสนามากเพียงใด แต่ถ้าศีลาจารวัตรไม่งดงามก็ดูไม่น่าเลื่อมใส 

(ออกอากาศวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554)   

  จากบทข้างต้นสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ

หลัก 

ค าตั้ง ศีลาจารวัตร 

ความหมาย ศีลาจารวัตร   ศีล  หมายถึง  ข้อปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนาในทางกายและวาจาเพื่อให้

เรียบร้อยเป็นปรกติ ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นและไม่ท า

บาป. อาจาร หมายถึง กิริยามารยาท และความ

ประพฤติ  วัตร หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ท าอยู่เป็น

ประจ าจนเป็นนิสัย  เมื่อรวม ศีล อาจาร และวัตร 

เข้าเป็นค าว่า ศีลาจารวัตร หมายถึง มีความ

ประพฤติเรียบร้อยและมีมารยาทอยู่เสมอ ใช้เป็น
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ค ากล่าวสรรเสริญพระภิกษุผู้ปฏิบัติตนตามพระ

วินัยอย่างเคร่งครัด จึงเป็นท่ีน่าเลื่อมใสศรัทธา 

องค์ประกอบ

เสริม 

4 องค์ประกอบ 

ค าอ่าน ศีลาจารวัตร (อ่านว่า สี-ลา-จา-ระ-วัด)  ศีล (อ่าน

ว่า สี-ละ) อาจาร (อ่านว่า อา-จา-ระ) และวัตร 

(อ่านว่า วัด-ตฺระ) 

การเขียน ศีลาจารวัตร  เขียน  ศ ศาลา  สระ อี  ล ลิง  สระ 

อา  จ จาน  สระ อา  ร เรือ  ว แหวน  ไม้หัน

อากาศ  ต เต่า  ร เรือ 

ตัวอย่าง เช่น พระภิกษุรูปนี้แม้จะบวชไม่นาน แต่ก็

สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรจึงน่าเลื่อมใส น่าเคารพ 

พระภิกษุแม้จะมีความรู้ในพระธรรมและเรื่องราว

ทางพระพุทธศาสนามากเพียงใด แต่ถ้าศีลาจาร

วัตรไม่งดงามก็ดูไม่น่าเลื่อมใส 

การประกอบค า ศีลาจารวัตร  ประกอบด้วยค าว่า ศีล  อาจาร  และ

วัตร 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “ศีลาจารวัตร” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก

คือ ค าตั้ง + ความหมาย และองค์ประกอบเสริม 4 องค์ประกอบคือ ค าอ่าน  การเขียน  ตัวอย่าง 

และการประกอบค า  

 3.2.6 โครงสร้างองค์ประกอบ 7 ส่วน พบจ านวน 31 ค า  

   โครงสร้างองค์ประกอบ 7 ส่วน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง +

ความหมาย และองค์ประกอบเสริมจ านวน 5 องค์ประกอบ  

ตัวอย่างโครงสร้าง เช่น [ค าตั้ง + ความหมาย + ค าอ่าน + การเขียน + ตัวอย่าง + ที่มาของ

ค า + ลูกค า] 

พนัง  

 ค าว่า พนัง (อ่านว่า พะ-นัง) เขียน พ พาน  น หนู  ไม้หันอากาศ  ง งู  พนัง หมายถึง 

สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นน้ า เช่น เราใช้ถุงบรรจุทรายมาท าพนังกั้นน้ าไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน  ถ้า
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พนังไม่แข็งแรงพอน้ าที่ไหลมาแรงก็อาจจะท าให้พนังพังได้  ค าว่า พนัง มีอีกความหมายหนึ่ง  

ใช้เป็นค าเรียกแผ่นหนังส าหรับปิดข้างตัวม้าทั้ง 2 ข้าง  เพื่อไม่ให้ขาของผู้ขี่เสียดสีกับล าตัวม้า 

เรียกว่า พนังม้า  นอกจากนี้  สิ่งที่ท าเป็นเครื่องกั้นสิ่งอื่นที่เรียกว่า พนัง ก็มี เช่น  เครื่องกั้นนุ่น

ภายในท่ีนอนที่ท าเป็นช่อง ๆ เรียกว่า  พนังที่นอน   และเครื่องปิดกั้นรอบหมอน เรียกว่า  พนัง

หมอน  ค าว่า พนัง สันนิษฐานว่า เป็นค าที่ไทยสร้างขึ้นจากค าภาษาเขมรเขียนว่า พัง แปลว่า  

กั้น, ขวาง  ภาษาไทยแผลงค าว่า พัง เป็น พนัง   เลียนแบบการสร้างค านามในภาษาเขมรที่

ภาษาไทยเรียกว่าการแผลง  พนัง แปลได้ว่า สิ่งที่กั้น,  สิ่งที่ขวาง  เช่น  พนังกั้นน้ า  หมายถึง 

สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อกันไม่ให้น้ าไหลผ่านหรือไหลเข้าไป 

(ออกอากาศวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554)   

  จากบทข้างต้นสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ

หลัก 

ค าตั้ง พนัง 

ความหมาย พนัง หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นน้ า    อีก

ความหมายหน่ึง ใช้เป็นค าเรียกแผ่นหนังส าหรับ

ปิดข้างตัวม้าทั้ง 2 ข้าง  เพื่อไม่ให้ขาของผู้ขี่

เสียดสีกับล าตัวม้า เรียกว่า พนังม้า  นอกจากนี้  

สิ่งที่ท าเป็นเครื่องกั้นสิ่งอื่นที่เรียกว่า พนัง ก็มี  

พนัง แปลได้ว่า สิ่งที่กั้น,  สิ่งที่ขวาง  เช่น  พนัง

กั้นน้ า  หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อกันไม่ให้น้ า

ไหลผ่านหรือไหลเข้าไป 

องค์ประกอบ

เสริม 

5 องค์ประกอบ 

ค าอ่าน ค าว่า พนัง (อ่านว่า พะ-นัง) 

การเขียน ค าว่า พนัง  เขียน พ พาน  น หนู  ไม้หันอากาศ  

ง งู 

ตัวอย่าง เช่น เราใช้ถุงบรรจุทรายมาท าพนังกั้นน้ าไม่ให้

เข้ามาในหมู่บ้าน  ถ้าพนังไม่แข็งแรงพอน้ าที่

ไ ห ล ม า แ ร ง ก็ อ า จ จ ะ ท า ใ ห้ พ นั ง พั ง ไ ด้ 

เช่น  เครื่องกั้นนุ่นภายในท่ีนอนที่ท าเป็นช่อง ๆ 
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ที่มาของค า ค าว่า พนัง สันนิษฐานว่า เป็นค าที่ไทยสร้างขึ้น

จากค าภาษาเขมรเขียนว่า พัง  ภาษาไทยแผลง

ค าว่า พัง เป็น พนัง  เลียนแบบการสร้างค านาม

ในภาษาเขมรที่ภาษาไทยเรียกว่าการแผลง 

ลูกค า เครื่องกั้นนุ่นภายในที่นอนที่ท าเป็นช่อง ๆ 

เรียกว่า  พนังที่นอน   และเครื่องปิดกั้นรอบ

หมอน เรียกว่า  พนังหมอน  พนังกั้นน้ า  

หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อกันไม่ให้น้ าไหลผ่าน

หรือไหลเข้าไป 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “พนัง” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง 

+ ความหมาย และองค์ประกอบเสริม 5 องค์ประกอบคือ ค าอ่าน  การเขียน  ตัวอย่าง  ที่มาของ

ค า  และลูกค า  

 3.2.7 โครงสร้างองค์ประกอบ 8 ส่วน พบจ านวน 10 ค า  

   โครงสร้างองค์ประกอบ 8 ส่วน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง +

ความหมาย และองค์ประกอบเสริมจ านวน 6 องค์ประกอบ  

ตัวอย่างโครงสร้าง เช่น [ค าตั้ง + ความหมาย + การเขียน + ค าอ่าน + ที่มาของค า + 

ตัวอย่าง + ประวัติของค า + ค าไวพจน์] 

จีวร 

 จีวร เขียน จ จาน  สระอี  ว แหวน  ร เรือ  มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่า จีวร (อ่าน

ว่า จี-วะ-ระ) แปลว่า ผ้าที่ขาดกะรุ่งกะริ่ง, ผ้าขี้ริ้ว  โบราณใช้เป็นเครื่องแต่งกายของนักบวชใน

ลัทธิและศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งศาสนาพุทธ  ความหมายเดิมของ จีวร ท าให้รู้ว่าเดิมนักบวชใน

อินเดียโบราณใช้ผ้าที่ผู้อื่นทิ้งแล้วมาซักแล้วตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม  ในภาษาไทย จีวร มี

ความหมายต่างกัน 2 ความหมาย  จีวร ความหมายหนึ่ง หมายถึง ผ้าห่มของพระภิกษุหรือ

สามเณร เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า อุตตราสงค์ (อ่านว่า อุด-ตะ-รา-สง) แปลว่า พันไปทางซ้าย ซึ่ง

แสดงวิธีห่มจีวรว่าจะต้องห่มแล้วพันพาดไปทางบ่าซ้าย  จีวรอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ผ้า

ไตร หรือผ้าทั้ง 3 ผืน ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุและสามเณร ซึ่งประกอบด้วย จีวรคือผ้า
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ห่ม สบงคือผ้านุ่ง และสังฆาฏิคือผ้าจีวรอีกผืนหนึ่งซึ่งใช้เป็นผ้าห่มได้ โดยปรกติจะใช้พาดบ่าไว้ 

เช่น เขาถอดเครื่องแบบทหารไปครองจีวร 

(ออกอากาศวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2554)   

  จากบทข้างต้นสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ

หลัก 

ค าตั้ง จีวร 

ความหมาย ความหมายหนึ่ง หมายถึง ผ้าห่มของพระภิกษุ

หรือสามเณร  อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ผ้า

ไตร หรือผ้าทั้ง 3 ผืน ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของ

พระภิกษุและสามเณร ซึ่งประกอบด้วย จีวรคือ

ผ้าห่ม สบงคือผ้านุ่ง และสังฆาฏิคือผ้าจีวรอีกผืน

หนึ่งซึ่งใช้เป็นผ้าห่มได้ โดยปรกติจะใช้พาดบ่า

ไว้ 

องค์ประกอบ

เสริม 

6 องค์ประกอบ 

การเขียน จีวร เขียน จ จาน  สระอี  ว แหวน  ร เรือ 

ค าอ่าน จีวร (อ่านว่า จี-วะ-ระ) 

อุตตราสงค์ (อ่านว่า อุด-ตะ-รา-สง) 

ที่มาของค า มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่า จีวร แปลว่า 

ผ้าที่ขาดกะรุ่งกะริ่ง, ผ้าขี้ริ้ว 

ตัวอย่าง เช่น เขาถอดเครื่องแบบทหารไปครองจีวร 

ประวัติของค า โบราณใช้เป็นเครื่องแต่งกายของนักบวชในลัทธิ

แ ล ะศ าสน าต่ า ง  ๆ  ร วมทั้ ง ศ า สนาพุ ท ธ

ความหมายเดิมของ จีวร ท าให้รู้ว่าเดิมนักบวช

ในอินเดียโบราณใช้ผ้าที่ผู้อื่นทิ้งแล้วมาซักแล้ว

ตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม 

ค าไวพจน์ เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า อุตตราสงค์ (อ่านว่า 

อุด-ตะ-รา-สง) 
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 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า “จีวร” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ  

ค าตั้ง + ความหมาย และองค์ประกอบเสริม 6 องค์ประกอบคือ การเขียน  ค าอ่าน  ที่มาของค า  

ตัวอย่าง  ประวัติของค า และค าไวพจน์  

 จากการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอค าศัพท์รายการ รู้ รัก 

ภาษาไทย พบว่า มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ แบ่งได้เป็น  

 1. องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ค าตั้ง  + ความหมาย  ซึ่งต้องปรากฏอยู่ในทุก

โครงสร้าง  

 2. องค์ประกอบเสริม ประกอบด้วย  ค าอ่าน / การเขียน / ชนิดของค า / ตัวอย่าง / 

การประกอบค า / การสร้างค า / ที่มาของค า / ประวัติของค า / วิธีการใช้ค า / ประวัติการ

ใช้ค า / ค าไวพจน์ / ลูกค า / ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับค าตั้ง / ซึ่งโครงสร้าง

องค์ประกอบเสริมนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หรืออาจปรากฏร่วมกันหลาย ๆ องค์ประกอบก็ได้ 

 จากการศึกษาพบโครงสร้างการน าเสนอในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีโครงสร้าง

องค์ประกอบ 2 ส่วน ถึง โครงสร้างองค์ประกอบ 8 ส่วน  

 อัตราส่วนของโครงสร้างองค์ประกอบ 2 ส่วน ถึง โครงสร้างองค์ประกอบ 8 ส่วน แสดง

เป็นร้อยละได้ดังนี ้

 1. โครงสร้างองค์ประกอบ 2 ส่วน พบจ านวน 9 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.47 

 2. โครงสร้างองค์ประกอบ 3 ส่วน พบจ านวน 62 ค า คิดเป็นร้อยละ 16.99 

 3. โครงสร้างองค์ประกอบ 4 ส่วน พบจ านวน 88 ค า คิดเป็นร้อยละ 24.11 

 4. โครงสร้างองค์ประกอบ 5 ส่วน พบจ านวน 99 ค า คิดเป็นร้อยละ 27.12 

 5. โครงสร้างองค์ประกอบ 6 ส่วน พบจ านวน 65 ค า คิดเป็นร้อยละ 17.80 

 6. โครงสร้างองค์ประกอบ 7 ส่วน พบจ านวน 31 ค า คิดเป็นร้อยละ 8.50 

 7. โครงสร้างองค์ประกอบ 8 ส่วน พบจ านวน 10 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.74 

 นอกจากนี้พบโครงสร้างพิเศษซึ่งประกอบด้วย ค าตั้ง+ค าประพันธ์  เป็นตอนพิเศษที่

ออกอากาศในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
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สามารถแสดงเปรียบเทียบในรูปแบบของแผนภูมิได้ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงร้อยละของอัตราส่วนของโครงสร้างองค์ประกอบ 2 ส่วน ถึง 

โครงสร้างองค์ประกอบ 8 ส่วน ในรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” 
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 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า ในปี 2554 รายการ รู้ รัก ภาษาไทยมีอัตราส่วนของ

โครงสร้างองค์ประกอบ 5 ส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 27.12           โครงสร้างองค์ประกอบ 4 

ส่วน ร้อยละ 24.11  โครงสร้างองค์ประกอบ 6 ส่วน ร้อยละ 17.80  โครงสร้างองค์ประกอบ 3 

ส่วน ร้อยละ 16.99  โครงสร้างองค์ประกอบ 7 ส่วน ร้อยละ 8.50  โครงสร้างองค์ประกอบ 8 

ส่วน ร้อยละ 2.74  น้อยที่สุดคือโครงสร้างองค์ประกอบ 2 ส่วน ร้อยละ 2.47   

 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์ประกอบหลัก คือ “ค าตั้ง” และ “ความหมาย” ต้องปรากฏ

อยู่ในโครงสร้างเสมอ เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาของรายการในแต่ละ

ตอนได้  แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องเวลาออกอากาศ  และการน าเสนอข้อมูลของค าศัพท์ที่มี

รายละเอียดของเนื้อหามาก จึงต้องมีโครงสร้างองค์ประกอบเสริมตามเนื้อหาและข้อมูลของ

ค าศัพท์นั้น ๆ เช่น บางค าที่มีรูปเขียนยากจะต้องบอกการเขียน  หรือในค าที่อ่านยากจะต้อง

บอกค าอ่านไว้ด้วย โดยอาจบอกค าอ่านของค าตั้ง ค าอ่านของลูกค า หรือค าอ่านของค าที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้    
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 โครงสร้างองค์ประกอบหลักจะปรากฏอยู่ในค าศัพท์ทุกค า ทั้งนี้ค าที่มีเฉพาะโครงสร้าง

องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ค าตั้ง และ ความหมาย มีอัตราส่วนน้อย (ร้อยละ 2.47) เนื่องจาก

ค าศัพท์ของบทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ที่มีเนื้อหาต้องอธิบายมาก 

ท าให้โครงสร้างองค์ประอบ 2 ส่วน ไม่สามารถอธิบายค าที่เข้าใจยาก หรืออธิบายได้ครอบคลุม

เนื้อหาสาระทั้งหมด จึงต้องมีองค์ประกอบเสริมเพิ่มขึ้นจึงจะสามารถอธิบายเนื้อหาได้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์     

 จากเหตุผลข้างต้นองค์ประกอบและโครงสร้างของบทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย จึงมี

องค์ประกอบและโครงสร้างที่หลากหลายเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้ครบถ้วนในเวลาที่

จ ากัด  



 

106 

 

บทที่ 4 

วิเคราะห์คุณค่าด้านความรู้จากรายการ รู้ รัก ภาษาไทย 

 การจัดท าเนื้อหาของรายการ  รู้ รัก ภาษาไทย มีแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ส าคัญปรากฏอยู่

ในค าน าของประธานคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้

ภาษาไทยว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทย เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ใน

การศึกษาเล่าเรียน ในการประกอบอาชีพ และในการด าเนินกิจการทุกอย่างของชีวิต ภาษาไทยจึง

ผูกพันกับคนไทยอย่างแนบแน่น  ปัจจุบันคนไทยสามารถใช้ภาษาไทยได้ทั้งในการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน  แต่ความสามารถนั้นไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน  ด้วย

ปรากฏว่า ความไม่ใส่ใจระมัดระวังที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องท าให้พบข้อบกพร่อง ผิดพลาด สับสน 

และคลาดเคลื่อนในการใช้ภาษาไทยทั้งในหมู่ผู้มีความรู้ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปอยู่ 

เนือง ๆ  หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ก็น่าจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อภาษาไทยในอนาคต” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2551 : ค าน า) จากแนวคิดและวัตถุประสงค์ดังกล่าว ราชบัณฑิตยสถานจึงได้

ผลิตรายการ รู้ รัก ภาษาไทย และออกอากาศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน     

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจรายการ  รู้ รัก ภาษาไทย  ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ

และธุรกิจ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เม่ือ พ.ศ. 2556 และ 2557 ใน

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดองค์ความรู้  ผลการส ารวจปรากฏดังนี ้  

 พ.ศ. 2556 ผู้ฟังส่วนใหญ่ได้ความรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น เช่น การสะกดค า การอ่าน การพูด 

การเขียน สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 60.5) 

เพิ่มความรู้ศัพท์ใหม่ ๆ อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 21.7) และสามารถน าไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์

มากยิ่ งขึ้น เช่น การสอนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา การสอนบุตรหลาน (ร้อยละ 17.8 )  
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 พ.ศ. 2557 ผู้ฟังส่วนใหญ่ได้ความรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น เช่น การสะกดค า การอ่าน การ

พูด การเขียน สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ร้อย

ละ 54.1) เพิ่มความรู้ศัพท์ใหม่ ๆ อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 28.5) และสามารถน าไปถ่ายทอดให้เกิด

ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น การสอนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา การสอนบุตรหลาน (ร้อยละ 17.4) 

 รายการดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้ฟังรายการในระดับมาก ดังปรากฏตามผลส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้ฟังรายการรู้ รัก ภาษาไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2557 ดังนี ้  

 1. รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ รับบริการผ่านรายการวิทยุ รายการ

โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 จัดท าโดย ส านักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า ผู้ฟังรายการรู้ รัก ภาษาไทย มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.88 คะแนน  

 2. รายงานผลการส ารวจ โครงการส ารวจความนิยมของผู้ฟัง (rating) ความพึงพอใจ

รายการรู้ รัก ภาษาไทย ประจ าปีงบประมาณ 2556 จัดท าโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ผู้ฟังรายการรู้ รัก ภาษาไทย มี

ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน  

 3. รายงานผลการส ารวจ โครงการส ารวจความนิยมของผู้ฟัง (rating) ความพึงพอใจ

รายการรู้ รัก ภาษาไทย, เพลินภาษา 5 นาที, คลังความรู้คู่แผ่นดิน, และเรียนรู้ภาษาอาเซียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 จัดท าโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ร่วมกับคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ผู้ฟังรายการรู้ รัก ภาษาไทย มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.61 คะแนน 

 จากวัตถุประสงค์และรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของรายการ  รู้ รัก ภาษาไทย ที่

มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย นั้น พบว่ารายการ รู้ รัก ภาษาไทยนอกจากให้ความรู้

ด้านภาษาไทยแล้วยังให้ความรู้ในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาคุณค่าของรายการ  

รู้ รัก ภาษาไทย  

 ค าว่า “คุณค่า” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า  
“น. สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง.” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 263) ดังนั้น คุณค่าของ
รายการ รู้ รัก ภาษาไทย คือประโยชน์ที่ผู้ฟังรายการ รู้ รัก ภาษาไทย พึงจะได้รับ 
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 คุณค่าของรายการ  รู้ รัก ภาษาไทย สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเด็น คือ  
 4.1 คุณค่าด้านการให้ความรูภ้าษาไทย  
 4.2 คุณค่าด้านอื่น ๆ  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 คุณค่าด้านการให้ความรู้ภาษาไทย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาคุณค่าในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบคุณค่าด้านการให้ความรู้ภาษาไทย 

ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 4.1.1 ความรู้เกี่ยวกับความหมายของค า  

   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้แบ่ง

ความหมายของค า ได้แก่   

   1. ความหมายโดยตรง (denotation) คือ ความหมายของค าตามพจนานุกรม

หรือตามตัวอักษร โดยไม่ค านึงถึงว่าค า ๆ นั้นจะมีความหมายเป็นเชิงเสนอแนะอย่างไรบ้าง

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2545 : 127)  

   2. ความหมายโดยนัย (connotation) คือ ค า วลี หรือข้อความ ที่เสนอแนะ

ความหมายมากกว่าความหมายโดยตรง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545 : 112)  

   บทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของค าทั้ง

ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยไว้ด้วย  

 ตัวอย่างที่ 1 

    กระสือ เขียน ก ไก่  ร เรือ  สระอะ  ส เสือ  สระอือ  อ  

   อ่าง  ค าว่า กระสือ มีหลายความหมาย ความหมายแรก คือ ผี

   ชนิดหนึ่ง เชื่อว่าเข้าสิงอยู่ในตัวผู้หญิง ถอดหัวและไส้ออกหา

   กินของโสโครกในเวลากลางคืน ไส้มีแสงเรือง... นอกจากนี้ ค า

   ว่า กระสือ ยังเป็นชื่อหนอนซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลงพวก 

   หิ่งห้อย และหิ่งห้อยตัวเมีย ซึ่งไม่มีปีก สามารถท าแสงกระพริบ

   เห็นเป็นสีเขียวอมเหลืองอ่อน เรียกว่า หนอนกระสือ ไข่ของ

   หนอนกระสือบางชนิดก็เรืองแสงได้” 
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(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน กระสือ  

ออกอากาศวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554) 

 จากตัวอย่างจะเห็นว่า โดยทั่วไปคนไทยจะรู้จักค าว่า กระสือ ที่หมายถึง ชื่อผีชนิดหนึ่ง 

แต่ค าว่า “กระสือ” ยังมีความหมายกว้างกว่านั้น สามารถใช้ประสมกับค าอื่นมีความหมาย

เพิ่มขึ้น ใช้เรียก เห็ด ว่าน หนอน ซึ่งมีลักษณะเด่นคล้ายกับค าในความหมายเดิมคือ “มีแสง

เรือง” 

 ตัวอย่างที่ 2  

    ขุน มีหลายความหมาย ความหมายแรกใช้ในสมัยโบราณ

   หมายถึง เจ้าผู้ครองเมือง, ผู้เป็นใหญ่, หัวหน้า, ขุน อีกความ

   หมายหนึ่งเป็นค าเรียกหมากรุกตัวส าคัญที่สุด คือ ตัวพระราชา 

   นอกจากนี้ ขุน ใช้เป็นค าเปรียบ หมายถึง ผู้มีความสามารถใน

   การใช้อาวุธชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ขุนขวาน  ขุนค้อน  ขุนดาบ 

   ค าว่า ขุน อีกค าหนึ่งเป็นค ากริยา หมายถึง ให้อาหารแก่สัตว์, 

   เลี้ยงดูให้สมบูรณ์... ส านวนไทย ใช้ว่า ขุน ไ ม่ขึ้ น  หรื อ  ขุ น ไ ม่

   เชื่อง หมายความว่า เลี้ยงไม่เชื่อง มีแต่เนรคุณ... 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ขุน 

ออกอากาศวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า ขุน ที่มีความหมายตรงนั้น มี 2 ค า คือเป็นค านามค า

หนึ่งและค ากริยาอีกค าหนึ่ง  ค าที่เป็นค านามมีความหมายโดยนัยหรือความหมายเปรียบ

หมายถึง ผู้มีความสามารถในการใช้อาวุธชนิดใดชนิดหนึ่งด้วย  ส่วน ขุน ที่เป็นค ากริยา มี

ปรากฏในส านวน “ขุนไม่ข้ึน” หรือ “ขุนไม่เชื่อง” 

 4.1.2 ความรู้เกีย่วกับที่มาของค า  
   ค าในภาษาไทยส่วนมากเป็นค ายืมจากภาษาต่างประเทศ  รายการ รู้ รัก 
ภาษาไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของค าไว้ด้วย  

 ตัวอย่างที่ 1  

    ในภาษาไทยมีค าว่า วิตก ใช้อยู่ ค าว่า วิตก มาจากภาษา
   บาลีว่า วิตกฺก (อ่านว่า ว-ิตัก-กะ) แปลว่า ความตรึก ความคิด...
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   ค าว่า ปริวิตก มาจากค าว่า ปริ (อ่านว่า ปะ-ริ) แปลว่า โดยรอบ 
   กับค าว่า วิตกฺก (อ่านว่า วิ-ตัก-กะ) ปริวิตกฺก (อ่านว่า ปะ-ริ-วิ-
   ตัก-กะ) แปลว่า การตรกึตรองโดยรอบ ความใคร่ครวญโดยรอบ  
   ในภาษาไทยใช้ว่า ปริวิตก หมายความว่า นึกเป็นทุกข์ หนักใจ 
   กังวลมาก มักใช้ในภาษาเขียน มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
   วิตก 

(บทวิทยุ รู ้รัก ภาษาไทย ตอน ปริวิตก 

ออกอากาศวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า ปริวิตก ว่ามีที่มาจากภาษาบาลีว่า ปริวิตกฺก ซึ่งแปล
ตามศัพท์ได้ว่า การตรึกตรองโดยรอบ แต่ในภาษาไทยความหมายเปลี่ยนไปเล็กน้อย ใช้ใน
ความหมายว่า นึกเป็นทุกข์, หนักใจ, กังวลมาก 

 ตัวอย่างที่ 2 

    ...การดูแลพระภิกษุในเวลาฉันภัตตาหารอย่างนี้ เรียกว่า 
   อังคาส (อ่าน อัง-คาด) ค าว่า อังคาส เขียน อ อ่าง ไม้หันอากาศ  
   ง งู   ค ควาย  สระอา  ส เสือ เป็นค าจากภาษาเขมรว่า  
   องฺคาส (อ่านว่า อ็อง-เกี๊ยะส์) แปลว่า ถวายของพระ แต่ใน 
   ภาษาไทยใช้ อังคาส แปลว่า ดูแลปรนนิบัติพระในเวลาฉัน 
   ภัตตาหาร 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ประเคน-อังคาส 

ออกอากาศวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่าการดูแลพระภิกษุในเวลาฉันภัตตาหารนั้นเรียกว่า อังคาส และ
ค าว่า อังคาส นีม้าจากภาษาเขมรว่า องฺคาส (อ่านว่า อ็อง-เกี๊ยะส์) แปลว่า ถวายของพระ  

 4.1.3 ความรู้เกี่ยวกับประวัติของค า  
   ค าในภาษาไทยหลายค า ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่น้อยคนที่จะทราบประวัติว่า
ค านั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร ปรากฏใช้ในเอกสารใดมาก่อน หรือมีความหมายเดิมว่าอย่างไร  
รายการรู้ รัก ภาษาไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของค าไว้ด้วย ดังตัวอย่าง  

 ตัวอย่างที่ 1 

    ลอยนวล ใช้เป็นส านวนมีความหมายว่า สบายใจ อยู่อย่าง
   สบาย ไม่ทุกข์ร้อนเพราะไม่ถูกจับตัวมาลงโทษ…มีปรากฏมาแต่
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   โบราณ มีความหมายกว้างกว่าในปัจจุบัน หมายถึง อยู่อย่าง
   สบาย ไม่ทุกข์ร้อน  เช่น ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทาน
   กัณฑ์ กล่าวถึงตอนที่พระเวสสันดรต้องเสด็จออกไปอยู่ป่า พระ
   นางมัทรีขอตามไปด้วยเพื่อดูแลรับใช้พระสวามี โดยให้เหตุผล
   ว่า เม่ือพระสวามีตกยากต้องไปล าบาก พระนางไม่สมควรที่จะ
   อยู่สุขสบายในเมือง ความปรากฏดังนี้ แต่ว่าลูกจะไม่ไปก็ใช่ที่ 
   ด้วยพระสวามีสิตกไร้ ใครเขาไม่อินัง ลูกจะนอนลอยนวลอยู่ใน
   วังไม่บังควร… 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ลอยนวล 

ออกอากาศวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของ ค าว่า ลอยนวล มีปรากฏมาตั้งแต่สมัย
โบราณ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีความหมายกว้างกว่าความหมายในปัจจุบัน  ดังปรากฏ
ตัวอย่างในมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทานกัณฑ์ และบทละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง 
เป็นวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 ตัวอย่างที่ 2 

   ...ส านวนราชรถมาเกยเป็นส านวนที่มาจากประเพณีการปฏิบัติ
   ในสมัยโบราณ เม่ือพระมหากษัตริย์สิ้นพระชนม์โดยที่ยังไม่มี
   ผู้สืบราชสมบัติ  ไม่มีพระราชโอรสหรือพระยุพราช ตาม 
   ธรรมเนียมขุนนางข้าราชการท้ังหลายจะพร้อมใจกันเสี่ยงราชรถ 
   คือจัดรถพระที่นั่งผูกม้าแล้วปล่อยไปเพื่อเสี่ยงทาย ม้าน ารถไป
   หยุดอยู่ตรงผู้ ใด ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ มีบุญซึ่ ง เทวดาหรือสิ่ ง 
   ศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองเลือกให้มาเป็นพระมหากษัตริย์ ขุนนาง
   ข้าราชการทั้งหลายก็จะเชิญผู้นั้นให้ขึ้นครองราชสมบัติเป็น
   พระมหากษัตริย์องค์ต่อไป เรียกเป็นส านวนว่า ราชรถมาเกย 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ราชรถมาเกย 

ออกอากาศวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของค าว่า ราชรถมาเกย มีที่มาจากประเพณีการ
ปฏิบัติในสมัยโบราณ เมื่อพระมหากษัตริย์สิ้นพระชนม์โดยที่ยังไม่มีผู้สืบราชสมบัติ ไม่มีพระราช
โอรสหรือพระยุพราช ตามธรรมเนียมขุนนางข้าราชการทั้งหลายจะพร้อมใจกันเสี่ยงราชรถ ที่คือ
จัดรถพระที่น่ังผูกม้าแล้วปล่อยไปเพื่อเสี่ยงทาย 
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 4.1.4 ความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการใช้ค า  
   การให้ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ได้มีการยกตัวอย่าง
การใช้ค า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังรายการเข้าใจความหมายหรือวิธีการใช้ค าศัพท์นั้นได้ดียิ่งขึ้น 

 ตัวอย่างที่ 1 

    ค าว่า ใน เม่ือใช้ในค าราชาศัพท์ แปลว่า แห่ง หรือ ของ ใช้
   เฉพาะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นส่วนในพระองค์กับพระ 
   ราชวงศ์ชั้นสูง...ใช้กับคณะบุคคลก็ได้ เช่น รัฐบาลในพระบาท
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ใน ใช้กับสิ่งที่เกิดจากพระองค์ หรือเป็น
   ของพระองค์ด้วย เช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
   เจ้าอยู่หัว  พระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   นาถ  ถ้าเป็นบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นส่วนในพระองค์ 
   ให้ใช้ค าว่า ของ เช่น พระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระ
   เจ้าอยู่หัว พระสหายของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ   พระ 
   อาจารย์ของพระเจ้าหลานเธอ  พระราชวังพญาไท เคยเป็น
   พระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ใน 

ออกอากาศวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าว่า “ใน” และ “ของ” ที่เป็นค าราชาศัพท์ ว่ามีการ
ใช้ค าที่แตกต่างกันอย่างไร และใช้ในกรณีใดได้บ้าง  

 ตัวอย่างที่ 2 

   ...ค าว่า กระจก เมื่อประสมกับค าอื่น ได้ค าประสม เช่น  
   กระจกเงา หมายถึง กระจกที่สะท้อนภาพเหมือนจริง ใช้ส าหรับ
   ส่องหน้า  กระจกฝ้า หมายถึง กระจกที่แสงลอดผ่านได้บ้าง แต่
   ตาไม่สามารถมองทะลุผ่านไปเห็นวัตถุอีกข้างหนึ่งได้  กระจก
   หุง หมายถึง กระจกบาง มีสีต่าง ๆ ใช้ประดับอาคาร วัตถุ หรือ
   เครื่องใช้เป็นต้น  นอกจากนี้ ส่วนใสของตา มีรูปกลม ใส พื้น
   หน้านูนออก พื้นหลังหว า ประกอบอยู่ส่วนหน้าของดวงตา 
   เรียกว่า กระจกตา  ในภาษาไทยมักจะเรียกกระจกเหล่านี้ว่า  
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   กระจก โดยมีบริบทบอกให้รู้ว่าหมายถึงกระจกชนิดใด แต่ถ้า
   ต้องการให้ชัดเจนก็ใช้ค าประกอบตามลักษณะของกระจกนั้น 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน กระจก 

ออกอากาศวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า “กระจก” เม่ือน ามาใช้เป็นค าประสมจะมีความหมายที่
แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงเค้าความหมายเดิมของค าหลัก  

 4.1.5 ความรู้เกี่ยวกับส านวน  
   พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้
ความหมาย “idiom ส านวน คือกลุ่มค าซึ่งมีความหมายไม่ตรงกับความหมายของค าต่าง ๆ ที่
ประกอบขึ้นเป็นกลุ่มค ากลุ่มนั้น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545 : 217) และพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า “น. ถ้อยค าที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใช้
ว่าส านวนโวหาร ถ้อยค าหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตาม
ตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1227)  รายการรู้ รัก ภาษาไทย 
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับส านวน ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

    ข้าวเหลือเกลืออิ่ม เป็นส านวน หมายถึงภาวะที่บ้านเมือง
   บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร. คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลัก คน
   ไทยส่วนใหญ่จึงมีอาชีพท านา บางพื้นที่ของประเทศไทยมีน้ าท่า
   อุดมสมบูรณ์มาก สามารถท านาได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง ท าให้มี
   ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ เม่ือข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ มีจ านวน
   มากเหลือกินเหลือใช้ จึงพูดว่า ข้าวเหลือ  ส่วนเกลือนั้นเป็น
   เครื่องปรุงรสอาหารที่ส าคัญ และเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
   ถนอมอาหารของคนสมัยก่อน เม่ือพูดว่า ข้าวเหลือ จึงต่อด้วย 
   เกลืออิ่ม เป็นส านวนว่า ข้าวเหลือเกลืออิ่ม หมายถึงมีอาหาร
   การกินอุดมสมบูรณ์ เช่น เมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ข้าว
   เหลือเกลืออิ่ม ไม่มีใครอดตาย 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ข้าวเหลือเกลืออิ่ม 

ออกอากาศวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554)  
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 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ส านวน ข้าวเหลือเกลืออิ่ม ซึ่งหมายถึง มีอาหารการกินอุดม
สมบูรณ์ เป็นส านวนที่เกิดจากวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่กินข้าวเป็นหลักและใช้เกลือเป็น
เครื่องปรุงรสอาหารท่ีส าคัญ 

  ตัวอย่างที่ 2 

    มดแดงแฝงพวงมะม่วง เป็นส านวน หมายถึง ผู้ชายที่หลง
   รักผู้หญิงและไปคอยเอาอกเอาใจ โดยที่ผู้หญิงไม่รักตอบ   มด
   แดงแฝงพวงมะม่วง ปรากฏในบทกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน
   ศรีสุวรรณเกี้ยวนางเกษรา ว่า เหมือนมดแดงแฝงพวงมะม่วง
   งอม   เที่ยวไต่ตอมเต็มอยู่ไม่รู้รส  มดแดงนั้นมักจะสร้างรังอยู่
   บนต้นมะม่วง  คนที่ขึ้นต้นมะม่วงไปเก็บลูกมะม่วงจะถูกมดแดง
   กัด ท าให้รู้สึกคล้ายกับว่า มดแดงคอยดูแลปกป้องลูกมะม่วง  
   แต่มดแดงก็ไม่ได้กินมะม่วง ไม่รู้รสหวานของมะม่วง  ค าว่า 
   แฝง มีความหมายว่า แอบอยู่ เวลาปรกติเราอาจจะมองไม่เห็น
   มดแดง แต่พอขึ้นไปจะเก็บมะม่วง มดแดงก็จะออกมาจากรัง 
   หรือออกจากที่หลบตัวอยู่ เปรียบว่าราวกับแอบซ่อนตัวอยู่ใน
   พวงมะม่วง ด้วยลักษณะของมดแดงบนต้นมะม่วงนี.้.. 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน มดแดงแฝงพวงมะม่วง 

ออกอากาศวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ส านวน มดแดงแฝงพวงมะม่วง เป็นส านวนที่เกิดจากการ
สังเกตพฤติกรรมของสัตว์อย่างมดแดง ที่มักจะสร้างรังอยู่บนต้นมะม่วง ซึ่งน ามาใช้เปรียบผู้ชาย
ที่หลงรักผู้หญิง แต่ไม่มีทางที่จะได้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นคนรักหรือเป็นภรรยาว่า เป็นมดแดง 
หรือ มดแดงแฝงพวงมะม่วง 

4.2 คุณค่าด้านอื่น ๆ  

 นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านภาษาไทยแล้ว รายการวิทยุ  รู้ รัก ภาษาไทย ยังมี
คุณค่าทีใ่ห้ประโยชนเ์ป็นความรู้ในด้านอื่น ๆ อีกด้วยดังนี้  

 4.2.1 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้  
   เนื้อหาของรายการ รู้ รัก ภาษาไทย น าค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้มา
อธิบาย บางค าอาจบอกที่มา วิธีใช้ หรือกรรมวิธีการท าโดยสังเขป ดังตัวอย่าง 
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 ตัวอย่างที่ 1 

    ขี้ผึ้ ง หมายถึง รังของผึ้งน ามาหลอมให้ละลายด้วยไฟ 
   อ่อน ๆ ซึ่งเรียกว่า หุงขี้ผึ้ง. ขี้ผึ้งที่หุงแล้วปรุงให้มีกลิ่นหอม ใช้
   ทาริมฝีปากไม่ให้แห้งและแตก มักเรียกว่า สีผึ้ง...อย่างไรก็ตาม 
   ขี้ผึ้ งก็ยังเป็นสิ่ งที่ ใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ท าเทียน หรือท า 
   ประติมากรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้ขี้ผึ้งท าหุ่นรูปบุคคล
   เป็นงานศิลปกรรมอีกแขนงหนึ่งที่น่ายกย่อง เช่น ที่พิพิธภัณฑ์
   หุ่นขี้ผึ้งของ Madame Tussauds ในประเทศอังกฤษ  ในเมือง
   ไทยก็มีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระราชวงศ์ พระ 
   ภิกษุผู้ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา ดารา นักกีฬา  และนัก 
   ประพันธ์ด้วย 

(บทวิทยุ รู ้รัก ภาษาไทย ตอน ขี้ผึ้ง-สีผึ้ง 

ออกอากาศวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ขี้ผึ้ง กับ สีผึ้ง เป็นของใช้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของไทย “ขี้ผึ้ง” คือ
รังของผึ้งน ามาหลอมละลายด้วยไฟอ่อน ๆ เรียกว่า หุงขี้ผึ้ง จากนั้นน ามาปรุงให้มีกลิ่นหอมใช้
ทาริมฝีปาก  เรียกว่า “สีผึ้ง” นอกจากนี้ยังน าขี้ผึ้งมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น ใช้ท าเทียน 
ท าประติมากรรมต่าง ๆ และท าหุ่นรูปบุคคลอีกด้วย  

 ตัวอย่างที่ 2 

   ต่าง เป็นภาชนะสานใส่สิ่งของเพื่อบรรทุกบนหลังสัตว์ เช่น 

  โค ลา ม้า   มีคานไม้พาดบนหลังสัตว์ห้อยต่างลงมาทั้ง 2 ข้าง 

  โดยมี อานต่าง ซึ่งเป็นเบาะรองคานไม้นั้น เพื่อกันไม่ให้โคหรือ

  ลาเจ็บหลัง  ต่างที่ใช้ในราชการทหารสมัยก่อนมีโครงลักษณะ

  โค้งพอดีกับหลังสัตว์ ส าหรับให้ยกขึ้นบรรทุกหลังสัตว์และน า

  วางลงบนพื้นได้สะดวก  ค าว่า ต่าง นอกจากจะมีความหมายว่า 

  ภาชนะที่ใช้บรรทุกของแล้ว ยังใช้เป็นค ากริยา หมายความว่า 

  บรรทุก... 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ต่าง 

ออกอากาศวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2554)  
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 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ต่าง เป็นภาชนะใช้ส าหรับบรรทุกสิ่งของบนหลัง และค าว่าต่าง
ยังใช้เปน็ค ากริยาหมายความว่า บรรทุก ด้วย 

 4.2.2 ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์  

  รายการ รู้ รัก ภาษาไทย น าค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์

มาน าเสนอเป็นเนื้อหา ซึ่งมักเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ก าลังอยู่ในความสนใจของ

ประชาชน ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

   ...ค าว่า วิสามัญ อีกค าหนึ่ง เป็นค าที่ตัดมาจากค าเต็มว่า  
   วิสามัญฆาตกรรม หมายถึง สังหารชีวิตผู้กระท าความผิด 
   กฎหมายอาญาร้ายแรงเพื่อเป็นการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ 
   เช่น คนร้ายคดีค้ายาบ้าถูกวิสามัญทั้ง 2 คน เพราะใช้อาวุธ 
   สงครามยิงต่อสู้กับต ารวจ 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน วิสามัญ 

ออกอากาศวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า วิสามัญ นั้นมีหลายความหมาย แต่ค าที่น ามาใช้กล่าวถึง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ คือ วิสามัญฆาตกรรม หมายถึง สังหารชีวิตผู้กระท าความผิด
กฎหมายอาญาร้ายแรงเพื่อเป็นการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่  

 ตัวอย่างที่ 2 

    ในช่วงที่เกิดน้ าท่วมใหญ่ในปีนี้ [พุทธศักราช 2554] มีการใช้
   ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกบรรจุทรายวางทับซ้อนกันเพื่อเป็นพนัง
   กั้นน้ าไม่ให้ไหลเข้าไปยังที่ที่ไม่ต้องการให้น้ าเข้า  เช่น  ใช้ถุง
   ทรายซ้อนกันไว้หน้าประตูบ้าน  ใช้ถุงทรายปิดช่องทางน้ าที่จะ
   เอ่อขึ้นมาตามท่อระบายน้ า ในที่ที่มีน้ ามากทางการใช้ถุงทราย
   ขนาดใหญ่วางซ้อนกันเป็นก าแพงกั้นน้ า   เม่ือต้องการสร้างสิ่ง
   กั้นให้แข็งแรงและใหญ่ขึ้น  ถุงทรายที่ใช้จึงต้องท าให้ใหญ่ขึ้น  
   เป็น  ถุงยักษ์  แต่ผู้ใช้เรียกด้วยค าภาษาอังกฤษเขียน  big bag  
   ซึ่งออกเสียงตามระบบเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องว่า บิ๊ก-แบก   
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   แต่คนไทยออกเสียงว่า บิ๊กแบ๊ก   ถุงขนาดใหญ่นั้นควรเรียกว่า 
   ถุงยักษ์ หรือถุงทรายยักษ์ 

(บทวิทยุ รู้ รกั ภาษาไทย ตอน ถุงยักษ์-บิ๊กแบ๊ก 

ออกอากาศวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า เม่ือเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2554 
ได้เกิดค าศัพท์เรียกถุงทรายขนาดใหญ่ซึ่งใช้กั้นน้ าว่า “บิ๊กแบ๊ก” เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ ์ซึ่งเป็นค าที่ใช้กันมากในช่วงน้ าท่วมใหญ่ใน พ.ศ. 2554   

 4.2.3 ความรู้เกี่ยวกับพืช  
   รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ได้น าค าศัพท์เกี่ยวกับพืชที่ใช้กันในภาษาไทยหลาย
ค า ซึ่งมีความน่าสนใจ เช่น ในด้านความหมายและที่มาของค า ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

    ค าว่า พุทรา เขียน พ พาน  สระอุ  ท ทหาร  ร เรือ  สระอา 
   มาจากภาษาสันสกฤตว่า พทร (อ่านว่า พะ-ทะ-ระ) ไทยแผลง
   เป็น พุทรา คือออกเสียง ทร (อ่านว่า ทอ-รอ) เป็นเสียง ซ  
   พุทราเป็นชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี ใบมี
   ขนาดเล็ก ดอกมีกลิ่นเหม็นด้วยเหตุที่พยางค์ท้ายของค าว่า 
   พุทรา พ้องเสียงกับค าว่า ซา ซึ่งหมายถึง ลดน้อยลง โบราณจึง
   ห้ามปลูกพุทราในบ้าน... 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน พุทรา 

ออกอากาศวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ชื่อ พุทรา เป็นค าที่มากจากภาษาสันสกฤต ทั้งยังให้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะของพุทรา ความเชื่อเกี่ยวกับชื่อ และส านวนที่เปรียบกับต้นพุทรา 

 ตัวอย่างที่ 2 

    จิก เป็นชื่อไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร ขึ้น
   ในที่ชุ่มชื้นและน้ าท่วมถึง มีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย จิก มี
   ชื่อเรียกอื่น ๆ คือ กระโดน กะนอน ปุย จิ ก  เ ป็ น ต้ น ไ ม้ ที่ มี
   ประโยชน์มาก ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักได้ ดอกและน้ าจาก
   เปลือกสดใช้ผสมกับน้ าผึ้ง จิบแล้วท าให้ชุ่มคอ แก้ไอและแก้
   หวัด ผลกินเป็นยาช่วยย่อยอาหาร ใบมีรสฝาด แพทย์แผน 
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   โบราณใช้ใบผสมกับเครื่องยาอื่น ๆ ปรุงเป็นยาสมานแผล 
   เปลือกต้นจิกใช้เป็นสีย้อม แก้ไข้ แก้พิษงู แก้เม่ือยเคล็ด เส้นใย
   จากเปลือกใช้ท าเชือก ท าเบาะรองหลังช้าง ท ากระดาษ  ส่วน
   รากและเมล็ดของจิกมีพิษใช้เบื่อปลา เนื้อไม้ของต้นจิกค่อนข้าง
   หยาบ แข็ง และหนัก สีแดงแก่หรือสีน้ าตาลแกมแดง ทนทาน
   เมื่ออยู่ในร่ม ใช้ท าเครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ไม้จิก
   ถ้าอาบน้ ายาอย่างถูกต้อง สามารถใช้กลางแจ้งเป็นหมอนรอง
   รางรถไฟได้ดี 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน จิก 

ออกอากาศวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับ จิก ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ โดยบอกถึงลักษณะ และประโยชน์
ไว้ด้วย   

 4.2.4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์  
   รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ได้น าเสนอค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้กันในภาษาไทย
หลายค า ซึ่งมีความน่าสนใจ เช่น ในด้านความหมายและที่มา ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

  กระเต็น เขียน ก ไก่  ร เรือ  สระอะ  สระเอ  ต เต่า  ไม่ไต่คู้  

 น หนู เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง รูปร่างอ้วนป้อม หัวโต คอสั้น ปาก

 ยาวใหญ่และตรง ปลายแหลม ขาเล็กสั้น ในประเทศไทยมีนก 

 กระเต็นอยู่ 14 ชนิด เช่น กระเต็นขาวด าใหญ่ กระเต็นปักหลัก 

 กระเต็นน้อย กระเต็นลาย กระเต็นแดง นกกระเต็นทุกชนิดมี

 สีสันสดใส ประกอบด้วยสีน้ าเงิน เขียว แดง น้ าตาลส้ม และขาว 

 หลายชนิดมีปากสีเหลืองหรือแดงสะดุดตา เป็นนกที่บินเร็ว บิน

 ตรง กระพือปีกถี่มาก สลับด้วยการร่อนเป็นระยะสั้น ๆ จะไม่

 กระพือปีกติดต่อกันเป็นระยะนาน ๆ นกกระเต็นมีอีกชื่อหนึ่งว่า 

 นกกินปลา แต่นกกระเต็นบางชนิดไม่กินปลา แต่กินแมลง 

 หนอน สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก เช่น ปู กุ้ง กบ เขียด เป็นต้น ...  

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน กระเต็น 

ออกอากาศวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554)  
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 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของนกกระเต็น ชนิด รวมถึงชื่อที่เรียก

แตกต่างกันไป 

  ตัวอย่างที่ 2 

   ค าว่า เลือดอุ่น เลือดเย็น เป็นค าแบ่งประเภทของสัตว์ตาม

  อุณหภูมิของร่างกาย  เป็นสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็น 

  สัตว์เลือดอุ่น คือ สัตว์ที่มีอุณหภูมิของร่างกายอุ่นและคงที่เพราะ 

  ร่างกายมีกลไกควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

  ของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะหนาวเย็นหรือร้อน

  เพียงใดก็ตาม  สัตว์เลือดอุ่น มี 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่สัตว์ปีกกลุ่ม

  หนึ่งและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกกลุ่มหนึ่ง  สัตว์ปีก คือ นก เป็ด 

  ไก่ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คือ คน ช้าง แมวน้ า ปลาวาฬ 

  ปลาโลมา พะยูน สุนัข เป็นต้น  สัตว์เลือดเย็น คือ สัตว์ที่มี 

  อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพ 

  แวดล้อมอยู่เสมอ จึงสามารถอยู่ได้ทั้งในที่ที่มีอากาศร้อนและ

  อากาศเย็น… 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน เลือดอุ่น-เลือดเย็น 

ออกอากาศวันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งประเภทสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเป็นค าที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งประเภทของสัตว์ 

 4.2.5 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี   
   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค า 
“วัฒนธรรม” ไว้ว่า “น. สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา. ” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1103) ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (2501 : 22) ให้ความหมายของ
ค าวัฒนธรรมไว้ว่า “วัฒนธรรมมีความหมายเป็นหลายนัย และใช้และเรียกชื่อกันเป็นหลายแง่
หลายช่ือ สุดแต่จะต้องการใช้ในแง่ไหนชื่อไหน เพราะตามธรรมดาเม่ือกล่าวกันเป็นสามัญในค า
ว่าวัฒนธรรม ผู้กล่าวอาจมุ่งวัฒนธรรมแต่แง่ไรก็ได้ เช่นนึกไปถึงเรื่องเครื่องแต่งกาย เรื่องศิลปะ 
ซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมทั้งหมดแต่เป็นวัฒนธรรมเพียงลางแง่เท่านั้น ลางทีก็เรียกแยก เช่นศาสนา
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และวัฒนธรรม ศิลปและวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมเป็นต้น ซึ่งที่แท้รวมหมดนั่นก็เป็น
วัฒนธรรมด้วยกัน หากแยกเพื่ อจะเน้นให้ เห็นเด่นเท่ านั้น ”  และพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของค า “ประเพณี” ไว้ว่า “ประเพณี น. สิ่งที่นิยม
ถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี.   
(ส. ปฺรเวณิ; ป. ปเวณิ).” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 709)  
   รายการ รู้  รัก ภาษาไทย ได้น าค าศัพท์จ านวนมากที่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีที่ปรากฏในสังคมไทยมาอธิบาย พร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติม ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

    บูชา เป็นค าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า ปูชา หมายถึง 
   การเคารพ การให้เกียรติ การให้ความเคารพ  มักใช้หมายถึง
   การแสดงความเคารพบุคคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่นับถือด้วยสิ่งที่ 
   ดี ๆ เช่น ดอกไม้หอม ธูป เทียน ของหอมต่าง ๆ เป็นต้นในทาง
   พระพุทธศาสนาจัดว่า การบูชาดังกล่าวเป็นอามิสบูชา (อ่าน 
   อา-มิด-สะ-บู-ชา) คือการบูชาด้วยสิ่งของ  ค าว่า อามิส แปลว่า 
   สิ่งของอันเป็นเครื่องล่อใจให้หลงยินดี  การบูชาแบบนี้แม้จะจัด
   ว่าเป็นการกระท าที่ดี แต่ก็ถือว่ามีค่าน้อยกว่าการบูชาด้วยการ
   ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเรียกว่า ปฏิบัติบูชา 
   (อ่านว่า ปะ-ติ-บัด-บู-ชา)  หรือ ปฏิปตฺติปูชา (อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-
   ติ-ปู-ชา)... 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน บูชา 

ออกอากาศวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า บูชา เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี โดยใช้
หมายถึงการแสดงความเคารพบุคคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์  สิ่งที่นับถือด้วยสิ่งดี ๆ และ ในทาง
พระพุทธศาสนามีการใช้ค าว่าบูชาแตกต่างกันไปหลายค า เช่น อามิสบูชา ปฏิบัติบูชา  

 ตัวอย่างที่ 2 

    โขนเป็นมหรสพรูปแบบหนึ่งของไทย  จัดแสดงในงานพระ
   ราชพิธีส าคัญ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา    แต่โบราณมา  โขน
   เป็นมหรสพของหลวงที่คนธรรมดาทั่วไปไม่อาจจัดขึ้นได้ 
   เนื่องจากต้องใช้คนเป็นจ านวนมาก ทั้งการแสดงโขนต้องใช้ผู้
   แสดงที่ได้รับการฝึกหัดท่าเต้นท่าร าที่มีลักษณะพิเศษ   เครื่อง
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   แต่งกายของผู้แสดงต้องมีความเหมาะสมกับบท   ต้องมีเครื่อง
   ดนตรีที่ครบชุด  มีบทพากย์และบทเจรจาต่างกับมหรสพอื่น ผู้
   แสดงสวมหัวโขนจึงไม่ต้องร้อง ไม่ต้องเจรจาเอง   เรื่องที่ใช้
   แสดงมีเรื่องเดียว คือ รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นวรรณคดีเรื่องใหญ่ที่มี
   ตัวละคร เป็นเทวดา  ฤๅษี  มนุษย์ ยักษ์   ลิง  และสัตว์ 
   ต่าง ๆ... 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน โขน 

ออกอากาศวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับ โขน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแสดงอย่างหนึ่งของไทยที่มี
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  

 4.2.6 ความรู้เกี่ยวกับสถานที่  
   รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ได้ให้ค าอธิบายค าในภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ 
เช่น ในด้านท่ีมาของค า ความหมาย และตัวอย่างการใช้ค า ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

    พรหมโลก (อ่านว่า พฺรม-มะ-โลก) เป็นแดนที่อยู่ของพรหม 
   ต าแหน่งอยู่เหนือสวรรค์ชั้นฉกามาพจรขึ้นไป และอยู่ห่างจาก
   แผ่นดินมากจนไม่อาจจะวัดได้ด้วยเครื่องวัดใด ๆ ท่านจึงได้
   อุปมาไว้ว่า พรหมชั้นล่างสุด ซึ่งมีชื่อว่า พรหมปาริสัชชา (อ่าน
   ว่า พฺรม-ปา-ริ-สัด-ชา) นั้น... พรหมโลกนั้นมีทั้งหมด ๒๐ ชั้น 
   เป็นพรหมที่มีรูปกาย ๑๖ ชั้น และเป็นพรหมไม่มีรูปกายอีก ๔ 
   ชั้น 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน พรหมโลก 

ออกอากาศวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า พรหมโลก เป็นชื่อสถานที่หมายถึงแดนที่อยู่ของพรหม 
ซึ่งพรหมโลกนั้นมีทั้งหมด 20 ชั้น แบ่งเป็นพรหมท่ีมีรูปกาย 16 ชั้น และพรหมไม่มีรูปกาย 4 ชั้น 

 ตัวอย่างที่ 2 

    ค าว่า อุทยาน เขียน อ อ่าง  สระอุ  ท ทหาร  ย ยักษ์  สระ
   อา  น หนู เป็นค าที่มาจากภาษาสันสกฤต อุทฺยาน (อ่านว่า อุด-
   ยา-นะ) แปลว่า สวน ในไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงพระ 
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   ราชนิพนธ์ของพญาลิไทย กล่าวถึงอุทยานหรือสวนในสวรรค์ชั้น
   ดาวดึงส์ ซึ่งมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองว่า มีอุทยานอยู่ 5 แห่ง 
   ด้านตะวันออกชื่อ นันทอุทยาน (อ่านว่า นัน-ทะ-อุด-ทะ-ยาน) 
   หรือ นันทวัน (อ่านว่า นัน-ทะ-วัน) แปลว่า สวนอันเป็นที่ยินดีมี
   ทั้งไม้ดอกไม้ผล. ด้านทิศใต้มีอุทยานชื่อปารุษกวัน (อ่านว่า ปา-
   รุด-สะ-กะ-วัน) แปลว่า สวนมะปราง ด้านทิศตะวันตกมีอุทยาน
   ชื่อจิตรลดาวัน (อ่านว่า จิด-ละ-ดา-วัน) แปลว่า สวนที่มีไม้เถาสี
   ต่าง ๆ ด้านทิศเหนือมีอุทยานชื่อมิสสกวัน (อ่านว่า มิด-สะ-กะ-
   วัน) แปลว่า สวนผสม ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนชื่อ
   มหาวัน แปลว่า สวนใหญ่  ไทยน าชื่ออุทยานในสวรรค์มาตั้ง
   เป็นช่ือพระราชวัง พระต าหนัก... 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน อุทยานในสวรรค์ 

ออกอากาศวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า อุทยานในสวรรค์ เป็นชื่อสถานที่ที่ปรากฏในสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ นันทวัน, ปารุษกวัน, จิตรลดาวัน, มิสสกวัน และมหาวัน  
นอกจากนี้ในภาษาไทยยังได้น าชื่ออุทยานในสวรรค์นั้นมาตั้งเป็นช่ือสถานท่ีที่มีอยู่จริงด้วย  

 4.2.7 ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ     

  ธวัช  ปุณโณทก (2528 : 350) กล่าวว่า “ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับอัน

เกิดอยู่ในจิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายต่อมนุษย์

หรือสังคมนั้น ๆ แม้พลังธรรมชาติเหล่านี้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ใน

สังคมหนึ่งยอมรับและเคารพเกรงกลัว ความเชื่อของคนไทยโดยส่วนใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับ

ศาสนา ความเชื่อในเรื่องของผีสาง เทวดา นางฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์”  

  เนื้อหาของรายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ

เชื่อของคนในสังคมไทย แบ่งเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และค าศัพท์เกี่ยวกับ

ความเชื่อเรื่องผี ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

  เกียรติมุข (อ่านว่า เกียด-ติ-มุก) เป็นชื่อของอสูรร้ายหน้าตา

 น่าเกลียดน่ากลัว เกิดจากเปลวเพลิงจากพระเนตรที่ 3 ของพระ

 ศิวะ เพื่อให้กินพระราหูซึ่งบังอาจขอพระอุมาไปเป็นชายา เม่ือ
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 พระราหูทูลขอชีวิต พระศิวะจึงห้ามเกียรติมุขไม่ให้กินพระราหู 

 เกียรติมุขทูลถามพระศิวะว่าตนเกิดมาเพื่อกินพระราหู เม่ือกิน

 พระราหูไม่ได้ พระศิวะจะให้กินสัตว์อะไร พระศิวะจึงสั่งให้

 เกียรติมุขกินตัวเอง เกียรติมุขจึงกินตนเองถึงกรามล่าง เหลือ

 แต่ศีรษะและมือทั้ง 2 ข้าง พระศิวะสรรเสริญว่า เกียรติมุขเชื่อ

 ฟังและภักดีสมควรยกย่อง จึงตั้งชื่ออสูรนี้ว่าเกียรติมุข แปลว่า 

 ดวงหน้าอันมีเกียรติยศ แล้วน าเกียรติมุขไปประดับเหนือบาน

 ทวาร ประทานพรให้ดวงหน้าของเกียรติมุขปรากฏแก่ผู้คนใน

 สถานท่ีทุกแห่ง หากผู้ใดพบเห็นดวงหน้าอันมีเกียรตินี้ จักมีชีวิต

 ที่สมบูรณ์และสามารถเลี้ยงตนเองได้ตลอดชีวิต ความเชื่อตาม

 ต านานน้ีท าให้เทวสถานของชาวฮินดูท้ังในอินเดีย กัมพูชา ไทย 

 และอินโดนีเซีย ปรากฏรูปเกียรติมุขประดับเหนือบานประตูหรือ

 ด้านนอกของเทวสถาน 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน เกียรติมุข 

ออกอากาศวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า เกียรติมุข เป็นความเชื่อเกี่ยวกับอสูรในศาสนา
พราหมณ์ท่ีปรากฏให้เห็นได้ในสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้หลายประเทศ  

 ตัวอย่างที่ 2 

    ผีโขมดเป็นค าเรียกผีประเภทหนึ่ง  ค าว่า โขมด เป็นค าที่
   รับมาจากภาษาเขมรว่า โขฺมจ (อ่านว่า ขะ-โม้จ) แปลว่า ผี   ค า
   ว่า ผีโขมด จึงเป็นค าซ้อน แต่ในภาษาไทยใช้หมายถึงผีประเภท
   หนึ่ง  ผีโขมดไม่มีรูปร่างว่าเป็นอะไรแน่นอน  บางทีก็กล่าวว่า ผี
   โขมดเป็นดวงไฟกลม ๆ มีแสงแวม ๆ เห็นกันตอนกลางคืนในที่
   ที่มีน้ าแฉะ ๆ  ผีโขมดมักท าให้คนหลงทาง เพราะคนที่เดินทาง
   กลางคืนเห็นผีโขมดแล้วคิดว่าเป็นคนส่องไฟ หรือเป็นดวงไฟ
   ของบ้านเรือนคน แต่เมื่อเข้าไปใกล้ไฟนั้นก็หายไป แล้วไปสว่าง
   ที่อื่นอีก ท าให้คนที่เดินทางในความมืดหลงทางสันนิษฐานว่า ผี
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   โขมด เป็นแก๊สมีเทน (methane) ที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพัง
   ของสารอินทรีย์แล้วติดไฟในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในที่มืด 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ผีโขมด 

ออกอากาศวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า ผีโขมด เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีของคนไทย มี
ลักษณะเป็นแสงเรือง ทั้งน้ีความเชื่อดังกล่าวมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจเกิดจากแก๊ส
มีเทน ทั้งนี้ค าว่า “โขมด” เป็นค ายืมภาษาเขมร 

 4.2.8 ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการและความบันเทิง     
   ค าว่า นันทนาการ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “กิจกรรมที่ท าตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และผ่อนคลายความตึงเครียด, การสราญใจ. (อ. recreation)” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 616) 
ส่วนค าว่า “บันเทิง” พจนานุกรมฉบับเดียวกันให้ความหมายไว้ว่า “เบิกบาน, รื่นเริง; ท าให้รู้สึก
สนุก” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 664)  
   รายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนันทนาการและ
ความบันเทิง ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

    ละครร า เป็นมหรสพชนิดหนึ่ง มีเวทีหรือสถานที่ให้ตัวละคร
   แสดง ตัวละครแต่งกายตามบทในเรื่องที่จัดแสดง มักมีสิ่ง 
   ประกอบอื่น ๆ เช่น ฉาก ดนตรี คนร้องเพลง ตามลักษณะของ
   ละครแต่ละประเภท  ละครร าเป็นละครแบบดั้งเดิมของไทย 
   แสดงเรื่องในวรรณคดีที่แต่งเป็นกลอน เช่น เรื่องอิเหนา สังข์
   ทอง ไกรทอง ไชยเชษฐ์ สังข์ศิลป์ชัย  ตัวละครแต่งเครื่องละคร
   ไทย ซึ่งจะแบ่งเป็นตัวพระและตัวนาง  ละครร าแบ่งเป็นละครใน 
   ละครนอก และละครชาตรี  ละครใน เดิมเป็นละครของหลวงที่
   เจ้านายเป็นผู้อุปถัมภ์ การแสดงมีการร่ายร าที่งดงามตามแบบ
   ฉบับของละครไทย ใช้ดนตรีไทยและขับร้องเพลงท านองไทย
   ประกอบ ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน... 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน ละครร า 

ออกอากาศวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)  
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 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับค าว่า ละครร า ซึ่งเป็นมหรสพของคนไทยที่มีมาแต่
โบราณ สามารถแบ่งออกเป็น ละครใน ละครนอก และละครชาตรี 

  ตัวอย่างที่ 2 

    หมากรุก เป็นชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง มาจากค าว่า หมาก เป็น
   ค าเรียกสิ่งที่เป็นหน่วยเป็นลูก กับค าว่า รุก หมายถึง ล่วงล้ าเข้า
   ไปในเขตของผู้อื่น  การเล่นหมากรุก มีกระดานกับตัวหมากเป็น
   อุปกรณ์การเล่น เล่นได้ครั้งละ 2 คน สมมุติตัวหมากของแต่ละ
   ฝ่ายเป็นกองทหารเข้าต่อสู้กันในสมรภูมิ เพื่อล่วงล้ าเข้าไปใน
   แดนของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าหมากตัวส าคัญที่สุดของฝ่ายใดถูกกิน
   หรือหมดตาเดิน ฝ่ายน้ันแพ.้.. 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน หมากรกุ 

ออกอากาศวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับค าว่า หมากรุก ซึ่งเป็นชื่อการเล่นชนิดหนึ่งของไทย มี
กระดานกับตัวหมากเป็นอุปกรณ์การเล่น เล่นได้ครั้งละ 2 คน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหมากรุกที่
เล่นกันในชาติอื่น ๆ เช่น หมากรุกจีน หมากรุกสากล  

 4.2.9 ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ     

   ค าว่า ปรากฏการณ์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้

ความหมายไว้ว่า “การส าแดงออกมาให้เห็น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 715) ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ คือสิ่งที่ธรรมชาติส าแดงออกมาให้เห็น  โดยมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้  

รายการรู้ รัก ภาษาไทย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

    สึนามิ เขียน ส เสือ  สระอึ  น หนู  สระอา  ม ม้า  สระอิ  
   เป็นค าเรียกคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมี
   พลังมาก เนื่องจากมวลน้ าในมหาสมุทรได้รับแรงสั่นสะเทือ
   อย่างรุนแรง จนกลายเป็นคลื่นกระจายตัวออกไปจากศูนย์การ
   สั่นสะเทือน  สึนามิมักเกิดเม่ือมีแผ่นดินไหวรุนแรงใต้ท้องทะเล
   เพราะภูเขาไฟระเบิดหรือเปลือกโลกเคลื่อนตัว  สึนามิอาจเกิด
   จากสาเหตุอื่น เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเล หรือ
   อุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งลงในมหาสมุทร คลื่นธรรมดามีความ
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   เร็วการเคลื่อนที่ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความยาวคลื่น
   เพียง 100-1,000 เมตร และมีความสูงคลื่นเม่ือซัดเข้าฝั่งเพียง 
   1-2 เมตร  แต่สึนามิมีความเร็วมากกว่าคลื่นธรรมดา 10 เท่า มี
   ความยาวของคลื่นมากถึง 1,000 เท่า  เม่ือคลื่นเข้าถึงฝั่ง คลื่น 
   สึนามิก็ยังคงสูงกว่าคลื่นธรรมดากว่า 10 เท่า คลื่นสึนามิจึงมี
   อ านาจสามารถท าลายล้างรุนแรง... 

 (บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน สึนามิ 

ออกอากาศวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า สึนามิ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

  ตัวอย่างที่ 2 

    รุ้ง เป็นสัตว์ในนิยาย มีลักษณะเป็นเหยี่ยวขนาดใหญ่ ดุร้าย 
   กินคนเป็นอาหาร ในต านานหลายต านานกล่าวว่า เทวดาต้อง
   การลงโทษมนุษย์ซึ่งไม่ตั้งอยู่ในศีลสัตย์ มักส่งรุ้งลงมากินคนจน
   หมดเมือง เช่น ชาดกเรื่องคัทธนชาดก (อ่านว่า คัด-ทะ-นะ-ชา-
   ดก) พญาแถนส่งรุ้ง 2 ตัวมากินชาวเมืองจนหมด  พระคัทธนาม 
   (อ่านว่า คัด-ทะ-นาม) ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ชี้
   รุ้งให้ตายและชี้ชาวเมืองให้ฟื้นชีวิตกลับคืนมา คนโบราณเชื่อว่า
   เม่ือรุ้งจากฟ้าลงมากินอาหารหรือกินน้ าจะมีแสงสีเป็นแถบเห็น
   เป็น 7 สีไล่หลังตามมา คือ สีม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง 
   แสด และแดง เนื่องจากแถบแสงสี 7 สีนั้น เกิดเม่ือรุ้งลงมากิน
   น้ า จึงเรียกว่ารุ้งกินน้ า... 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน รุ้ง 

ออกอากาศวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)  

 จากตัวอย่างให้ความรู้ว่า ค าว่า รุ้ง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คนโบราณเชื่อว่ามา
จาก “นกรุ้ง” ที่ลงมากินน้ า นอกจากนี้คนไทยยังน าค าว่า “รุ้ง” ใช้เรียกสีที่ไล่เป็นแถบอย่างสีของ
รุ้งกินน้ าด้วย 
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 4.2.10 ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญ  

  รายการ รู้ รัก ภาษาไทย น าค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลาเดียวกับระยะเวลาที่ออกอากาศมาน าเสนอเป็นเนื้อหา โดยมีค าศัพท์ที่มีความ

สอดคล้องกับวันส าคัญที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน ดังตัวอย่าง 

 ตัวอย่างที่ 1 

  วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่  29 กรกฎาคม เนื่อง

 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระ

 ราชด าเนินไปพระราชทานกระแสพระราชด าริ เรื่อง ปัญหาการ

 ใช้ค าไทย ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะ

 อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะ

 อักษรศาสตร์ เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505  ต่อมา 

 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี 

 เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 

 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของ

 ทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  และได้ มีประกาศส านัก

 นายกรัฐมนตรี เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ เม่ือวันที่  20 

 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

(บทวิทยุ รู้ รัก ภาษาไทย ตอน วันภาษาไทยแห่งชาติ 

ออกอากาศวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)    

 จากตัวอย่างให้ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญคือ วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 
กรกฎาคม ของทุกปี  

 จากการศึกษาคุณค่าของรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ทั้งคุณค่าด้านภาษาไทย และคุณค่า

ด้านอื่น ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์  

ความรู้เกี่ยวกับพืช เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า รายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

ต่อผู้ฟังรายการซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความรู้ด้านภาษาไทยเท่านั้น ยังให้ความรู้ด้านอื่น ๆ อีกด้วย  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิ เคราะห์ค าศัพท์ ในบทวิทยุกระจายเสียง รายการ รู้  รัก  ภาษาไทย  

ของราชบัณฑิตยสถาน ในด้านการวิเคราะห์การจัดกลุ่มค าศัพท์  องค์ประกอบและโครงสร้างการ

น าเสนอค าศัพท์ และคุณค่าของเนื้อหา สามารถสรุปได้ดังนี้  

5.1 การจัดกลุม่ค าศัพท์ในรายการ  “รู้ รัก ภาษาไทย” 

 รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ได้น าเสนอค าศัพท์ในปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จ านวน 365 ตอน สามารถแบ่งประเภทการจัดกลุ่มค าศัพท์ออกเป็น  

3 ประเภท ได้แก่  

 5.1.1 กลุ่มค าศัพท์ที่เป็นค าหลัก  

 5.1.2 กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ใช่ค าหลัก   

 5.1.3                             

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ 1 กลุ่มค าศัพท์ที่เป็นค าหลัก มีอัตราส่วนมากที่สุด โดยมีเนื้อหา

ค าศัพท์ส่วนใหญ่เป็นค านามและค ากริยา พบค านามที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรม

ประเพณี ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด กลุ่มค าศัพท์ที่พบรองลงมาคือกลุ่มที่ 3 กลุ่ม

ค าศัพท์ที่เป็นส านวน พบส านวนเกี่ยวกับความคิด เจตคติ พฤติกรรม มากที่สุด  และกลุ่มค าศัพท์ที่

มีอัตราส่วนน้อยท่ีสุด คือ           กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ใช่ค าหลัก ได้แก่ ค าเชื่อม ค าแทน และค าเสริม  
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5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอค าศัพท์ รายการ รู้  รัก 

ภาษาไทย  

 องค์ประกอบของรายการ รู้ รัก ภาษาไทย แบ่งได้ 2 องค์ประกอบ คือ 1. องค์ประกอบ

หลัก [ค าตั้ง + ความหมาย] ซึ่งต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเสมอ และ 2. องค์ประกอบเสริม  

[ค าอ่าน, การเขียน, ชนิดของค า, ตัวอย่าง, การประกอบค า, การสร้างค า, ที่มาของค า, ประวัติ

ของค า, วิธีการใช้ค า, ประวัติการใช้ค า, ค าไวพจน์, ลูกค า, ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับค า

ตั้ง] องค์ประกอบเสริมนี้จะปรากฏร่วมกับองค์ประกอบหลัก ทั้งนี้จะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ได้ 

และอาจปรากฏร่วมกันมากกว่า 1 องค์ประกอบก็ได้ 

 โครงสร้างการน าเสนอในรายการ รู้ รัก ภาษาไทย พบโครงสร้างองค์ประกอบ 2 ส่วน 

ถึงโครงสร้างองค์ประกอบ 8 ส่วน และโครงสร้างพิเศษ โดยมีโครงสร้างองค์ประกอบ 5 ส่วนมาก

ที่สุด            โครงสร้างองค์ประกอบ 4 ส่วน โครงสร้างองค์ประกอบ 6 ส่วน โครงสร้าง

องค์ประกอบ 3 ส่วน โครงสร้างองค์ประกอบ 7 ส่วน โครงสร้างองค์ประกอบ 8 ส่วน โครงสร้าง

องค์ประกอบ 2 ส่วน น้อยที่สุดคือโครงสร้างพิเศษ  

 แม้โครงสร้างองค์ประกอบหลักจะปรากฏอยู่ในค าศัพท์ทุกค า แต่กลับพบค าที่ มี

โครงสร้างองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ค าตั้ง และ ความหมาย ในอัตราส่วนที่น้อย (ร้อยละ 

2.47) นั้น เนื่องจากค าศัพท์ของบทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ที่มี

เนื้อหาต้องอธิบายมาก ท าให้โครงสร้างองค์ประอบ 2 ส่วน ไม่สามารถอธิบายค าที่เข้าใจยาก 

หรืออธิบายไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระได้ทั้งหมด จึงต้องมีองค์ประกอบเสริมเพิ่มขึ้นจึงจะสามารถ

อธิบายเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ด้วยเหตุนี้องค์ประกอบและโครงสร้างของบทวิทยุ

รายการ รู้ รัก ภาษาไทย จึงมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่หลากหลายเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหา

สาระให้ครบถ้วนในเวลาที่จ ากัด 

5.3 วิเคราะห์คุณค่าด้านความรู้จากรายการ รู้ รัก ภาษาไทย 

 คุณค่ารายการ รู้ รัก ภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่าสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้  

 5.3.1 คุณค่าด้านการให้ความรู้ภาษาไทย ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความหมายของค า 

ความรู้เกี่ยวกับที่มาของค า ความรู้เกี่ยวกับประวัติของค า ความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการใช้ค า และ 

ความรู้เกี่ยวกับส านวน    
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 5.3.2 คุณค่าด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ ความรูเ้กี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ ความรู้เกี่ยวกับพืช ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี 

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการและความบันเทิง 

ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และ ความรู้เกี่ยวกับวันส าคัญ  

 แสดงให้เห็นว่า รายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังรายการซึ่ง 

ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ด้านภาษาไทยเท่านั้น ยังให้ความรู้ด้านอื่น ๆ อีกด้วย 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิเคราะห์การจัดกลุ่มค าศัพท์ในบทวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก 

ภาษาไทย ของราชบัณฑิตยสถาน พบว่ารายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่ม

ค าศัพท์ที่เป็นค าหลัก กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ใช่ค าหลัก และกลุ่มค าศัพท์ที่เป็นส านวน โดยออกอากาศ

เนื้อหาค าศัพท์ที่เป็นค าหลักคือค านามและค ากริยามากที่สุด ในเนื้อหาค าศัพท์ที่เป็นค าหลักนั้น

พบค านามที่มีความหมายเกี่ยวกับความเชื่อถือ วัฒนธรรมประเพณี ความรู้ และการถ่ายทอด

ความรู ้มากทีสุ่ด  ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้  นอกจากนี้กลุ่มค าศัพท์ทุกกลุ่มที่

พบมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาทั้งสิ้น สอดคล้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการจัดท า

ค าอธิบายถ้อยค าภาษาไทย ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดท าเนื้อหาของรายการวิทยุกระจายเสียง

ดังกล่าว ซึ่งระบุไว้ว่า “จัดท ำเนื้อหำวิชำกำรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกำรใช้ภำษำไทยที่ถูกต้อง 

และจัดท ำค ำอธิบำยถ้อยค ำภำษำไทย เพื่อน ำไปใช้ในกำรเผยแพร่และกำรบริกำรวิชำกำร” 

 องค์ประกอบและโครงสร้างการน าเสนอของรายการก็มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็น

รายการวิทยุที่ต้องน าเสนอค าศัพท์ในเวลาที่จ ากัดประมาณ 2 นาที และต้องท าให้ผู้ฟังรายการ

สามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ จึงพบองค์ประกอบและโครงสร้างในการ

น าเสนอที่หลากหลาย โดยมีโครงสร้างองค์ประกอบหลักคือ ค าตั้ง และ ความหมาย เป็นหลักใน

ทุกบท ทั้งนี ้เหตุที่ค าศัพท์ที่น าเสนอในรายการวิทยุแต่ละค ามีรายละเอียดที่ต้องอธิบายมากน้อย

ต่างกันไป จึงต้องมีโครงสร้างองค์ประกอบเสริมเป็นการให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน  เนื่องจาก

รายการวิทยุเป็นรายการที่ไม่สามารถเห็นภาพประกอบ ดังนั้นจึงต้องมีการน าเสนอข้อมูลที่

น่าสนใจและสามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีผู้วิจัยได้ตั้งไว้ 
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 นอกจากนี้ ด้านคุณค่าของเนื้อหารายการก็มีคุณค่าที่หลากหลายไม่เฉพาะแต่ให้ความรู้

ทางภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เช่น ความรู้เร่ืองวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งของเครื่องใช้  

 จะเห็นว่ารายการ รู้ รัก ภาษาไทย เป็นรายการที่ให้ความรู้ด้านภาษาไทยที่น่าสนใจอีก

รายการหนึ่ง สามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงภายในเวลาที่จ ากัด และยัง

สามารถท าให้ผู้ฟังรายการได้รับความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. รายการวิทยุกระจายเสียงรายการ รู้ รัก ภาษาไทย มีเนื้อหาที่หลากหลาย ดังนั้นผู้ที่

จะศึกษาต่อไปอาจเลือกศึกษาเนื้อหาในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ส านวน, การใช้ภาษา, ศัพท์

บัญญัติ 

 2. รายการวิทยุกระจายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นส านักงาน

ราชบัณฑิตยสภา ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘) นอกเหนือจากรายการ  

รู้ รัก ภาษาไทย ยังมีรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอีกหลายรายการ เช่น รายการ “เพลิน

ภาษา 5 นาที” “เรียนรู้ภาษาอาเซียน” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย รายการ “คนไทย ค าไทย ภาษาไทยถิ่น” “เพลินภาษาในอาเซียน” “นิยมไทย” ซึ่ง

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้สนใจที่จะศึกษาสามารถ

ขอข้อมูลจากส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้โดยตรง 
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