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การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสรางคํา การจัดหมวดหมูทางความหมาย การนิยาม
ความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหมและ สภาพสังคมไทยที่สะทอนจากคําศัพทใน
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 This Thesis aims to study word formation, meaning classification, and word 

definition in the Royal Institute dictionary of new words; and the state of Thai society 

which is reflected in those new words in the dictionary.   

 The results show that there are 6 forms of word formation: compound words, 
complex word, synonymous compound, reduplications, abbreviations, and loan words. 
Meaning classification is divided into 4 groups: words about nature, words about 

human beings and their behavior, words about human mind, emotions, and thoughts 

of, words about human relationships. Meaning definition is classified into 4 types: 

explanation, word information, word detail, and word reference. The word structures 

which appear in the dictionary are a single structure and a mixed structure. In regard 

to the social state of society, some new words really reflect to social change in Thai 

society while collecting words about politics, economics, and gender. 
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 วิทยานิพนธเรื่องการศึกษาคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเลมนี้  
สําเร็จไดดวยเพราะความเมตตาของ รองศาสตราจารย จุไรรัตน ลักษณะศิริ และผูชวยศาสตราจารย 
ดร. อุบล เทศทอง  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตรจารยสุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร. วัลยา ชางขวัญยืน ผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัย      
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน ใหวิชาความรู มอบโอกาส  
ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือ ตลอดจนคําแนะนําตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย    
อีกทั้งยังไดสละเวลาในการใหคําปรึกษาแกผูวิจัย และขอขอบพระคุณอาจารยกัณฑอเนก  จารุรักษา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดกรุณาตรวจแกไขบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ ทําใหวิทยานิพนธเรื่องนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร และคณาจารย
ภาควิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ไดใหความรูแกผูวิจัยตลอด
ระยะเวลาที่ไดศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณและระลึกในความเมตตา
และความปรารถนาดีของคณาจารยทุกทานที่ไดมอบใหแกผูวิจัยทําใหวิทยานิพนธสําเร็จไดอยาง
สมบูรณ 
  ลูกขอกราบผูใหชีวิต คือ คุณพอนวล  เซงยี่ และคุณแมปทมา  เซงยี่ที่ไดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน  
ใหการสนับสนุนดานการศึกษา คอยหวงใยและใหกําลังใจในยามท่ีทอแทเสมอมา จนเกิดกําลังใจทํา
วิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จ และขอขอบคุณสินีนาฎ  เซงยี่ นองสาวที่คอยสอบถามและใหกําลังใจ
เสมอมา 
 ขอขอบคุณในนํ้าใจแหงกัลยาณมิตร พี่ปอบ พี่ดา ตอ แต นองบิ๊ก นองแตง นองปลา นองปอ  
เพื่อนรวมรุนปริญญาโท ที่มอบความปรารถนาดี มอบไมตรีจิตตอกัน คอยชวยเหลือ แนะนํา ทั้งใน
เรื่องการเรียนและการทํางาน ขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานที่โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ที่ไดใหกําลังใจและคอยชวยเหลือผูวิจัยเสมอมา จนทําใหงานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จได
อยางสมบูรณ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ความเจริญกาวหนาของสังคมไทยในปจจุบันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายดาน 
เชน เทคโนโลยี การสื่อสาร สภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาในสังคม
โดยเฉพาะปจจุบันที่เปนสังคมแหงการสื่อสาร คนในสังคมเลือกใชเทคโนโลยีในการสื่อสารไดอยาง
หลากหลายและรวดเร็ว เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารนอกเหนือจากสื่อและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแลว  
สิ่งสําคัญที่สุดในการสื่อสารของคนในสังคมคือภาษา  

ภาษาเปนเอกลักษณประจําชาติเปนวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุด  และเปนเครื่องมือที่ ใช
ติดตอสื่อสารกับคนในชาติทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  
ดังจะเห็นไดวา เมื่อสังคมและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนยอมสงผลใหความเปนอยูของคน รวมถึงภาษายอม
เปลี่ยนแปลงไปดวย ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน 1 การ
เปลี่ยนแปลงทางภาษารูปแบบตางๆ เกิดข้ึนไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภาษาไทยใน
ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด  มีคําท่ีเกิดความหมาย
ใหม การประดิษฐคําใหม หรือการที่คําจํานวนหน่ึงหายไปจากภาษาซึ่งลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนใน
ภาษาไทยตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

การเปลี่ยนแปลงของภาษาจึงถือเปนลักษณะธรรมชาติของภาษาท่ีเปนกลวิธีในการทําใหภาษา
คงอยูในสังคม ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางภาษา เชน เกิดการแปรเสียง เกิดการเปลี่ยนเสียง เกิด
การประสมคํา เกิดการเปลี่ยนแปลงตําแหนงคํา เกิดการแปรความ เกิดการเปลี่ยนความหมาย เกิดจาก
การนําคําภาษาอื่นมาใช และเกิดการคิดต้ังคําข้ึนใหม2 นอกจากนี้ยังพบวา ภาษามีการเปลี่ยนแปลงดาน
อื่นๆ อีก เชน การเกิดศัพทเฉพาะกลุม เฉพาะวงการ การประดิษฐศัพทใหม และการรับเอาคําศัพทจาก
ภาษาอื่นมาใชอยางกวางขวางในลักษณะการทับศัพท จากการศึกษาขอมูลการใชคําศัพทพบลักษณะ

                                                             
1กาญจนา นาคสกุล, “ความเปลี่ยนแปลงและแนวทางการอนุรักษภาษาไทยในยุคขาวสาร ,” สารสถาบัน

ภาษาไทย 1, 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2537): 25-27. 
2ผอบ  โปษกฤษณะ, ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2538), 19 -  

42. 
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ของภาษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน การออกเสียงใหแปลกไปจากคําปกติ การใชคําสแลง การสรางคําใหม 
ฯลฯ  

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสะทอนใหเหน็อยางชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงของภาษา แมวาคํา
บางสวนจะเปนคําที่เกิดข้ึนและหมดความนิยมไปอยางรวดเร็ว แตลักษณะดังกลาวถือวาเปนขอมูลใน
การศึกษาประวัติภาษาไทย คําที่เกิดข้ึนสามารถนําไปวิเคราะหถึงความกาวหนาและความไมหยุดนิ่งของ
การใชภาษา รวมถึงเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสังคมชวงเวลาตางๆในอดีตได 
จากปรากฏการณดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการไดรวบรวมคําลักษณะข างตน จัดทําเปนพจนานุกรม    
ใชช่ือวาพจนานุกรมคําคะนอง พิมพเมื่อ พ.ศ.2543 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปน
หนังสืออางอิงสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจไดศึกษาประวัติภาษาและเพื่อใชเสริมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร3 จากการรวบรวมและจัดทําพจนานุกรมคําคะนองขางตนแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของ
การจัดเก็บคํานอกเหนือจากคําภาษามาตรฐานท่ีจัดเก็บอยูแลวในรูปแบบของพจนานุกรม 

การจัดทําพจนานุกรมถือเปนหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน  ดังที่ วัลยา  ชางขวัญยืน4 กลาวไว
ในการใชพจนานุกรม ถึงการชําระและปรับปรุงโดยเริ่มจากปทานุกรมฉบับ พ.ศ. 2470 และดําเนินการ
มาจนเสร็จพิมพครั้งแรกในช่ือวา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ตอมาไดปรับปรุงให
ทันสมัยและสมบูรณยิ่งข้ึน จัดพิมพเมื่อ พ.ศ. 2525 ใชช่ือวา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน     
พ.ศ. 2525 ซึ่งมีการพิมพตอเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2539 พจนานุกรมฉบับที่ใชอางอิงและเปน
หลักฐานในการกําหนดอักขร วิ ธีและการอ านภาษาไทยปจจุบัน  ไดแก  พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2556 

กลาวไดวาพจนานุกรมมีความสําคัญตอภาษาไทยเปนอยางมากในดานการใชภาษาไทยและ
การศึกษาภาษาไทย ดังที่ นิติ  กสิโกศล5 กลาววา พจนานุกรมเปนหนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับคําและวลี 
และเรียบเรียงไวตามลําดับอักษร  ตัวสะกดที่ถูกตอง การอานออกเสียง ชนิดของคํา ความหมาย หรือคํา
จํากัดความของคํา ประวัติของคํา วิธีการใชคํา ฯลฯ เพื่อชวยใหเขาใจความหมายของคําไดดียิ่งข้ึน     
การจัดทําและจัดเก็บรวบรวมคําศัพทข้ึนเปนพจนานุกรมจึงเปนการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของภาษา
ในแตละยุคแตละสมัย  

                                                             
3กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, พจนานุกรมคําคะนอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543) , 

คํานํา. 
4วัลยา   ชางขวัญยืน, “การใชพจนานุกรม,” ใน การใชภาษาไทย, จุไรรัตน  ลักษณะศิริและบาหยัน       

อ่ิมสําราญ, บรรณาธิการ (นครปฐม: คณะอักษรศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 3. 
5นิติ  กสิโกศล, “วิถีชีวิตไทยในหนังสืออักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย ,” โดมทัศน 23, 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2545): 36. 
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การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องทําใหตองพัฒนาและปรับปรุงพจนานุกรมให
เปนปจจุบันอยูเสมอ เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางมากและรวดเร็ว การเก็บบันทึก
ภาษาที่เกิดข้ึนใหมและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ัน หนวยงานของราชบัณฑิตไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ช่ือวา “คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทยปจจุบัน” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 25486 
ประกอบดวยบุคคลในสาขาวิชาตางๆ ดังนี้ กองวิทยาศาสตร กองธรรมศาสตรและการเมือง           
กองศิลปกรรม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึง โดยรวบรวมคําจากเอกสาร สิ่งพิมพ 
รายการวิทยุ และวิทยุโทรทัศน ทําหนาที่รวบรวมคําในภาษาไทยที่ เกิดใหม คําที่ เปลี่ยนแปลง
ความหมายไปจากเดิม หรือคําที่เปลี่ยนแปลงการใชในบริบทใหม รวมทั้งคําที่ใชนานแลวแตยังไมได
บรรจุไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

การจัดทําพจนานุกรมคําใหมของราชบัณฑิตยสถานจึงเกิดข้ึนเพ่ือรับความเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษาดังกลาว ดังที่ ชัยอนันต สมุทวณิช7 กลาวไวในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 
วา “คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทยปจจุบัน” มีหนาที่จัดทําพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูลคําใหมตางๆและบันทึกคําเหลาน้ันไวเปนหลักฐาน แสดง
การเกิดและการเปลี่ยนแปลงคําในสังคมไทยซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษาเรื่องคําและที่มาของคํา
ตอไป นับตั้งแตเริ่มจัดทําถึงปจจุบัน พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานไดจัดพิมพออกมา
จํานวน 3 เลม ประกอบดวย พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 พจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2  และ พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3  

พจนานุกรมคําใหมที่เกิดข้ึนถือเปนสิ่งใหมที่เกิดข้ึนในสังคมไทย เปนการบันทึกคําและสํานวนที่
เกิดข้ึนและใชในสังคมไทย ดังที่ ไพลิน  รุงรัตน กลาววา  

 

การจัดทําพจนานุกรมคําใหมแสดงใหเห็นวา ราชบัณฑิตยุคน้ีทํางานไดทันกับการ
เปล่ียนแปลงของภาษาอยางเปนธรรมชาติ ไมตอตานการเกิดขึ้นของคําใหมๆ วัยรุนเองเม่ือเห็น
พจนานุกรมเลมน้ีเขาก็นาจะมองเห็นความจริงของภาษาชัดเจนขึ้น  คําตางๆ  ที่บรรจุไวใน
พจนานุกรมคําใหมลวนแสดงใหเห็นที่มาและความหมายของคํา ทําใหเห็นความสามารถในการ
สรางคําใหม ๆ ของคนรุนใหมและคนในสังคม ภาษาท่ีมีการเกิดใหมตลอดเวลายอมเปนภาษาที่
มีชีวิตและไมมีวันตาย8 

                                                             
6ชัยอนันต  สมุทวณิช, พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เลม 1 (กรุงเทพฯ: แม็ค, 2550), คํานํา. 
7เรื่องเดียวกัน. 
8ไพลิน  รุงรัตน. “ภาษาไทยของเด็กรุนใหมผิดที่ใคร ผูใหญหรือเด็ก ,” ใน ยารัก(ภา)ษาไทย, ศุกรสราง  

ลานนาเสถียร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ณ เพชรสํานักพิมพ, 2554), 168. 
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การเก็บขอมูลเบื้องตนจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สามารถแบงประเภท
ของคําศัพทที่ปรากฏ ได 4 รูปแบบ คือ 1.คําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 แตมีความหมายเปลี่ยนไป 2.คําศัพทที่มาจากภาษาตางประเทศ 3.คําศัพทที่เกิดจากการสรางคํา
ใหมข้ึนในสังคมไทยดวยวิธีการตางๆ และ 4.คําศัพทที่ใชอยูในสังคมแตไมไดรับการบันทึกไวใน 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (คําเก็บตก)  

จากขอมูลการจัดเก็บคําในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในขางตน ผูวิจัยสนใจ
ศึกษารูปแบบของการสรางคํา หมวดหมูทางความหมาย การนิยามความหมาย และสภาพของสังคมไทย
ที่สะทอนจากคําศัพท การศึกษาดังกลาวมีผูที่ศึกษาตามในแนวทางขางตน เชน รัชนี ศิริไสยาสน9 ศึกษา
เรื่องการสรางคําและความหมายของคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชน  ไทรงาม ประมวลศิลปชัย10 
ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของคํายืมที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เสาวรส  
มนตวิเศษ11ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพทเดียวกันในพจนานุกรมของ 
เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จากการศึกษา
ในประเด็นขางตนท่ีกลาวมาเปนการศึกษาจากขอมูลในพจนานุกรมฉบับตาง ๆ แตยังไมเคยมีผูศึกษาที่
ศึกษาโดยใชขอมูลจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผูวิจัยจึงใชหลักการและแนวทางจาก
การศึกษาขางตนมาเปนแนวทางวิเคราะหขอมูลของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

1. เพ่ือศึกษาการสรางคําในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
2. เพื่อศึกษาหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน  
 3. เพื่อศึกษาการนิยามความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   
 4. เพื่อศึกษาสภาพสังคมของไทยท่ีสะทอนจากคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
                                                             
 9รัชนี  ศิริไสยาสน. “การศึกษาการสรางคําและความหมายของคําสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชน” (ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551). 
 10ไทรงาม  ประมวลศิลปชัย, “วัฒนธรรมภาษาของคํายืมที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525” (ปริญญานิพนธ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2532). 
 

11เสาวรส  มนตวิเศษ, “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพทเดียวกันในพจนานุกรมของ 
เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542” (ปริญญาอักษรศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555). 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาคําในพจนานุกรมคําใหม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1.1 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 ฉบับพิมพครั้งที่ 2 พ.ศ.2553
  1.2 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 ฉบับพิมพครั้งที่ 1 พ.ศ.2552
  1.3 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 ฉบับพิมพครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 
 การรวบรวมข อมู ล เบื้ องตนของคําที่ ใ ช ในการ ศึกษามาจากพจนานุกรม คํา ใหม                  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1-3 ประกอบดวย การสะกดคํา ชนิดของคํา ความหมาย การยกตัวอยาง 
และรายละเอียดอ่ืนๆ ของคํา มาจากขอมูลที่ปรากฏจากทั้ง 3 เลมขางตนเทานั้น  
 2. การเก็บรวบรวมคําศัพทเพื่อใชในการศึกษา เก็บรวบรวมทั้งคําตั้งและลูกคํา โดยศึกษาทั้ง 
คําต้ังและลูกคํา และนับจํานวนของคําศัพททั้งคําต้ังและลูกคํา ดังนี ้
  2.1 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 พบคําตั้งและลูกคํา จํานวน 
1,324 คํา 
  2.2 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 พบคําตั้งและลูกคํา จํานวน 
939 คํา 
  2.3 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 พบคําตั้งและลูกคํา จํานวน 
959 คํา 
 การศึกษาขอมูลของคําศัพท การจัดเก็บคํา การสรางคํา หมวดหมูทางความหมาย การนิยาม
ความหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย ใชขอมูลที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหมเทานั้น 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. รูปแบบของการสรางคําที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปนการ
สรางคําในลักษณะการประสมคําเปนสวนใหญ 
 2. หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
สวนใหญเปนความหมายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของมนุษย  
 3. การใหนิยามความหมายของคําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
เปนการใหคํานิยามโดยใหความหมายและยกตัวอยางการใชคําเปนสวนใหญ 
 4. คําศัพทใหมที่บันทึกในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สะทอนการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมไทยในชวงเวลาที่เก็บรวบรวมคําศัพท  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พจนานุกรมคําใหม หมายถึง หนังสือสําหรับคนควาความหมายของคํา จัดเรียงคําตามลําดับ
ตัวอักษร จํานวน 3 เลม คือ  

1.1 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 พิมพครั้งที่ 2 พ.ศ.2553 
1.2 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 
1.3 พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 

 2. คําศัพทในพจนานุกรมคําใหม หมายถึง คําศัพทประกอบดวย คําตั้งและลูกคําท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1, 2 และ 3 โดยมีการรวบรวมเรียงตามลําดับตัวอักษร 
 
สัญลักษณท่ีใชในการศึกษาและอักษรยอ  
 1. ล.  หมายถึง ลําดับท่ีของพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

1.1 ล. 1 หมายถึง พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 
1.2 ล. 2 หมายถึง พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 
1.3 ล. 3 หมายถึง พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 

 2. น. หมายถึง ลําดับของหมายเลขหนาในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 3. ล. ... น. ... หมายถึง ลําดับท่ีของพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และลําดับของ
หมายเลขหนาในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เชน   

ล. 1 น. 12  หมายถึง พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 หนา 12 
ล. 3 น. 110 หมายถึง พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 หนา 110 

 4. พจน. 42 หมายถึง พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
 5. คมม. หมายถึง คําที่มีความหมายเหมือนกัน 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําพจนานุกรม เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับคําในพจนานุกรม งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําและ
การศึกษาคําในพจนานุกรม 

2. การรวบรวมขอมูลเบื้องตน   
  2.1 จัดเก็บคําจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
   2.1.1. พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 พิมพครั้งท่ี 2        

พ.ศ. 2553 พบคําต้ังและลูกคําจํานวน 1,324 คํา 
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   2.1.2. พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 พิมพครั้งท่ี 1        
พ.ศ. 2552 พบคําต้ังและลูกคําจํานวน 939 คํา 

   2.1.3. พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 พิมพครั้งท่ี 1        
พ.ศ. 2554 พบคําต้ังและลูกคําจํานวน 959 คํา 

  2.2 รวมรวบคําจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยจัดเก็บใน
รูปแบบของตาราง ประกอบดวยลําดับท่ีของคํา คําศัพท ลําดับความหมาย ชนิดของคํา และความหมาย
ของคํา รวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ ของคํา เชน ตัวอยางการใชคํา คําที่มีความหมายเหมือนกัน ที่มาของคํา ฯลฯ 
โดยเรียงลําดับกอนหลังตามที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังตารางตอไปน้ี  

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการจัดเก็บคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

ท่ี คําศัพท 

ลํา
ดับ

คว
าม
หม

าย
 

ชนิ
ดข

อง
คํา

 

ความหมาย-ขอมูลของคํา 

34. คาราโอเกะ 
 

1 น. แผนซีดีบันทึกทํานองเพลงท่ีมีเน้ือรองเพื่อใหรองตามได เชน เขา
ชอบรองคาราโอเกะเพราะจําเน้ือเพลงไมได, คมม. เกะ, โอเกะ. 

  2  สถานที่ รานอาหาร ที่มีบริการใหลูกคารองเพลงที่มีเน้ือรองใหรอง
ตามได เชน งานวันเกิดของฉันปน้ีจะจัดที่คาราโอเกะใกลบาน,  
คมม. เกะ, โอเกะ. 

  3  ชุดอุปกรณที่ มีทํานองเพลงและมีเน้ือรองใหรองตาม เชน ซ้ือ
โทรทัศนตอนน้ีมีโปรโมช่ันแถมคาราโอเกะดวย, คมม. เกะ, โอเกะ. 

  4 ก. รองเพลงตามแผนซีดีบันทึกทํานองเพลงท่ีมีเน้ือรองใหรองตามได 
เชน วันหยุดฉันชอบชวนเพ่ือนๆมาคาราโอเกะที่บาน. ค่ําน้ีทานขาว
แลวคาราโอเกะกันที่บานฉันนะ. คมม. เกะ, โอเกะ. (อ. karaoke).    

    ล.1 น.31 
 
 2.3 การจัดเก็บคําต้ังและลูกคํา บันทึกคําตั้งและลูกคําแยกจากกัน และนับเปนคนละคํา 
โดยจัดเรียงตามลําดับที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน การบันทึกคําที่เปนคําตั้ง
จะบันทึกไวชิดตาราง และคําที่เปนลูกคําจะบันทึกโดยยอคําเขามาจากขอบตาราง ดังตารางตอไปน้ี   
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการจัดเก็บคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

ท่ี คําศัพท 

ลํา
ดับ

คว
าม
หม

าย
 

ชนิ
ดข

อง
คํา

 

ความหมาย-ขอมูลของคํา 

42. กอดรัด 
(คําต้ัง) 

 ก. ใชมือ 2 ขางโอบรอบผูใดผูหน่ึงหรือสิ่งใดส่ิงหน่ึงไวแนนกับอก เชน 
นักมวยคูน้ีไมคอยตอยกันเลย เอาแตกอดรัดกันจนกรรมการตอง
เขามาแยก.                          

    ล.2 น.7 
43.    กอดรัดฟดเหว่ียง 

(ลูกคํา) 
1 ก. กอดรัดและพยายามจะจับอีกฝายหน่ึงทุม เชน นักมวยปล้ําคูน้ีกอด

รัดฟดเหวี่ยงกันเต็มที่ยังไมมีฝายใดเพล่ียงพล้ํา. 
    ล.2 น.7 
  2 ก. กอดรัดในเชิงชูสาวอยางเมามัน เชน ใครเขาจะกอดรัดฟดเหวี่ยง

กันอยางไรก็ไมใชเรื่องที่เราจะไปยุงดวย.         
    ล.2 น.7 
 
 3. การวิเคราะหขอมูล  
  3.1 การวิเคราะหขอมูลคําศัพทจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานใช
ขอมูลจากการเก็บขอมูลเบื้องตน 
  3.2 การวิเคราะหขอมูลคําศัพทในเรื่องการสรางคําของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
  3.3 การวิเคราะหขอมูลคําศัพทในเรื่องหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทใน
พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
  3.4 การวิเคราะหขอมูลคําศัพทในเรื่องการใหนิยามความหมายคําศัพทในพจนานุกรม
คําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
  3.5 การศึกษาคําศัพทที่สะทอนสภาพสังคมไทย ในพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
 4. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 5. นําเสนอผลงานในรูปแบบวิทยานิพนธ  
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5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบจํานวนคําศัพทและวิธีการจัดเก็บคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 
2.  ทําใหทราบรูปแบบการสรางคํา หมวดหมูทางความหมาย การนิยามความหมายของคําศัพท

ในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
3. ทําใหเห็นสภาพของสังคมไทยโดยศึกษาจากคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 
4.  เปนแนวทางในการศึกษารูปแบบและคําศัพทของพจนานุกรมเลมอื่นๆ ตอไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพจนานุกรม การสรางคํา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับพจนานุกรม 

1.1 ความหมายของพจนานุกรม 
 ราชบัณฑิตยสถาน1 ใหความหมายของพจนานุกรมไววา พจนานุกรม คือ หนังสือวาดวยถอยคํา
ในภาษาใดภาษาหน่ึงเรียงตามลําดับตัวอักษรโดยท่ัวๆไปจะบอกความหมายและที่มาของคําเปนตนดวย 
 ประสิทธ์ิ  กาพยกลอน2 ใหความหมายของพจนานุกรมวา พจนานุกรม คือ คลังแหงภาษาท่ี
บันทึกเสียง คือ คําพูดและสัญลักษณทางภาษา คือ ตัวหนังสือไวเปนหมวดหมู เรียงลําดับตามอักษร
สําหรับผูที่ตองการศึกษาความรูทางภาษาใชเปนคูมือหรือที่ปรึกษาทางภาษาไดสะดวก 
 ธีระพันธ  ล.ทองคํา3 ใหความหมายของพจนานุกรมวา พจนานุกรมมีความหมายตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา Dictionary หมายถึง หนังสือที่ใหรายการคําหรือรายการศัพท โดยเรียงลําดับตาม
อักษรมีการใหความหมายเปนภาษาเดียวกับศัพทหรือเปนภาษาอ่ืนและมักจะบอกวิธีการออกเสียงไว
ดวย  
 Longman Dictionary of Contemporary English4 ใหความหมายของคํา Dictionary ไววา 
1.a book that gives a list of words in alphabetical order and explains theirmeanings in 

                                                             

1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. (กรุงเทพฯ: นานมีบุคพับลิเคชั่นส
,2546), 753. 

2ประสิทธ์ิ  กาพยกลอน, “วิเคราะหพจนานุกรมไทย,” วารสารมหาวิทยาลัยรามคําแหง 1, 2 (พฤษภาคม 
2517): 30-31. 

3ธีระพันธ  ล.ทองคํา, รายงานผลการวิจัยเรื่องการทําพจนานุกรมไทย - ไทย : อดีต - ปจจุบัน (พ.ศ. 
2389 – 2533) (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิจัยในโครงการรณรงคเพ่ือภาษาและวรรณคดีไทยเน่ืองในวโรกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พระชนมายุครบ 36 พรรษาในป พ.ศ. 2534 คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 1. 

4Summers, Della, Longman Dictionary of Contemporary English (Harlow: Longman,  
2003), 432. 
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the same language, or another language: a German-English dictionary 2. a book 
thatexplains the word and phrases used in a particular subject: a science dictionary. 

1.2 ลักษณะโดยทั่วไปของพจนานุกรม 
 ธีระพันธ  ล.ทองคํา5 กลาววา โดยทั่วไปพจนานุกรมมักประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

1. คําศัพทหลัก คําต้ังหรือแมคํา (main entry) ซึ่งเปนแบบแผนของการสะกดการันต
คําแตละคํา 

2. บทนิยามศัพท (definition) ซึ่งประกอบดวย 
2.1 การออกเสียง (pronunciation)  
2.2 หนาที่ทางไวยากรณ (grammatical category)  
2.3 ความหมาย (meaning) ทั้งความหมายตรง (denotative meaning) 

และความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัย (connotative meaning)  
2.4 การใช (usage) และขอบเขตของการใช (range of application)  
2.5 ประวัติความเปนมาของคํา (etymology)  
2.6 การแบงพยางคในคํา (syllabification)  
2.7 การสรางคําใหมจากรากศัพท (word derivation)  
2.8 คําพองความหมาย (synonyms)  
2.9 ภาพประกอบ (illustration)  

 พจนานุกรมแตละฉบับไมจําเปนตองมีรายละเอียดครบทุกหัวขอขางตนทั้งนี้ ข้ึนอยู กับ
วัตถุประสงคของการจัดทําประเภทของพจนานุกรมและขอจํากัดตางๆ เชน งบประมาณ เวลา 
  3. ศัพทรอง ลูกศัพทหรือลูกคํา (sub – entry) ซึ่งมีลักษณะของบทนิยามคลายคลึง
กับบทนิยามของศัพทหลัก 
 

1.3 การเก็บคําในพจนานุกรม 
 พจนานุกรมเปนคลังของคําในภาษา พจนานุกรมจึงเปนแหลงที่รวมคําที่ใชในภาษาน้ันๆสวน
จะรวมไวในจํานวนหรือประเภทของคํามากนอยเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูจัดทํา
พจนานุกรมนั้นๆ 
 
                                                             

 5ธีระพันธ  ล.ทองคํา, รายงานผลการวิจัยเรื่องการทําพจนานุกรมไทย - ไทย : อดีต - ปจจุบัน (พ.ศ. 
2389 – 2533), 2-3. 
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 คุณหญิงสุริยา รัตนกุล6 กลาวถึง คําที่บรรจุในพจนานุกรมวา คําที่มีใชในภาษาน้ันจะตองบันทึก
ไวในพจนานุกรมแตก็คงมีคําจํานวนหน่ึงที่ไมไดบันทึกไวดวยเหตุที่เปนคําสรางใหม (neologism) ซึ่งยัง
ตกลงกันแนนอนไมไดวาจะใหมีความหมายอยางไรหรอืเปนคําสแลงหรือเปนคําตองหาม (taboo word) 
ซึ่งผูรวบรวมพจนานุกรมไมนํามาลงไวเพราะเกรงจะหยาบคายหรืออาจเปนเพราะความหลงหูหลงตา  
ในกรณีหลังนี้มักเปนคําเฉพาะวงการแตโดยทั่วไปแลวหากภาษานั้นเปนภาษาท่ีสําคัญ  เชน เปนภาษา
ประจําชาติและคณะกรรมการที่จัดทําพจนานุกรมไดจัดทําดวยความระมัดระวังพจนานุกรมนั้นก็จะ
ครอบคลุมคําทั้งหลายท่ีมีใชในภาษาน้ัน 
 พจนานุกรมภาษาเดียวโดยสวนมากเปนพจนานุกรมภาษาประจําชาติหรือภาษามาตรฐาน
ผูจัดทําพจนานุกรมจะตองเปนผูที่มีความรูมากเพราะมิใชเพียงเก็บรวบรวมคําไวเทานั้น แตตองใหนิยาม
ความหมายของคําแตละคําไวดวย การนิยามความหมายมิใชเรื่องที่ทําไดงายบางภาษาไมมีพจนานุกรม
ภาษาเดียวหรือแมแตบัญชีรายการคําเพราะขาดผูรูในภาษาน้ัน 
 คําที่ปรากฏในพจนานุกรมมีทั้งคําสรรพสิ่ง (object word) หรือคําท่ีเรียนรูความหมายไดดวย
การช้ี (obsentive definition) และคําไวยากรณ (functional word) คําที่เรียนรูความหมายไดดวย
การช้ีสวนมากเปนคํานาม หากเปนคํากริยาก็เปนคํากริยาที่สามารถแสดงทาทางออกมาเปนรูปธรรม
ชัดเจนสามารถช้ีใหดูได เชน เดิน ยืน นอน กิน สวนคําไวยากรณ เชน จะ แลว แต ก็ ซิ เปนคําที่ให
นิยามความหมายไดยากเพราะไมมีความหมายที่ไดดวยการช้ีจะทําเปนรูปช้ีแจงดวยประการใดๆก็ไมได 
  
2. พัฒนาการของพจนานุกรมไทย - ไทย 
 เปลื้อง  ณ นคร7 กลาววา พจนานุกรมไทยน้ันปรากฏเปนครั้งแรกในหนังสือจินดามณีของ          
พระโหราธิบดีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แลวมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งในหนังสือศัพททาง
วรรณคดีเสียเปนสวนใหญ ตอมามีชาวตางประเทศ คือ หมอบรัดเลย ไดเรียบเรียงอักขราภิธานศรับท
พิมพเมื่อป พ.ศ. 2416 นับวาเปนเอกสารท่ีไดรวบรวมคําในภาษาไทยไวไดมากที่สุด 
 วัลยา  ชางขวัญยืน8 กลาววา คนไทยในอดีตมีพจนานุกรมใชมาแลวหลายฉบับ  เชน              
อะดิกชันนารีออฟเดอะไซแอมมิสแลงเควจ (A Dictionary of the Siamese Language) เรียบเรียง
โดยเจ. คัสแวล(J. Caswell) เมื่อพ.ศ. 2389 เปนพจนานุกรมภาษาไทยแปลเปนไทยท่ีเกาที่สุด
พจนานุกรมอีกเลมหนึ่ง คือ หนังสือสัพะ พะจะนะ พาสาไท เปนพจนานุกรม 4 ภาษาเลมแรก ไดแก
                                                             

6สุริยา  รัตนกุล, คุณหญิง, อรรถศาสตรเบื้องตน (นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล, 2544),156-181. 

7เปลื้อง   ณ นคร, พจนะภาษา (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2544), คํานํา. 
 8วัลยา   ชางขวัญยืน, การใชพจนานุกรม,3. 
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ภาษาไทย - ละติน - ฝรั่งเศส - อังกฤษ เรียบเรียง โดย ชอง-บัปติสต ปาเลกัว (Jean-Baptiste 
Pallegoix) พิมพที่กรุงปารีส เมื่อพ.ศ. 2397  
 ครั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพจนานุกรมเกิดข้ึนหลายเลม
เชน อักขราภิธาศรับท (Dictionary of the Siamese) เปนพจนานุกรมภาษาไทยเปนไทย เรียบเรียง
โดยหมอบรัดเลยชาวอเมริกัน พิมพเมื่อ พ.ศ. 2416 นอกจากนี้ยังมีคําภีรสรรพพจนานุโยค เปน
พจนานุกรมภาษาอังกฤษแปลเปนภาษาไทย ผูแตงคือ แสมูเอ็ลเจ. สมิท (Samuel J. Smith) เริ่มพิมพ
จําหนาย เมื่อ พ.ศ. 2442 พิมพอยู 8 ปจึงครบ 5 เลม และในปพ.ศ. 2445 รัฐบาลไทยโดยกรม
ศึกษาธิการไดพิมพพจนานุกรม รศ. 120 ข้ึนโดยมีการบอกที่มาของคํายืมจากภาษาตางๆ ดวย  
 ราชบัณฑิตสถาน 9 กลาวถึง พัฒนาการของพจนานุกรมไทย  ดังนี้ ในชวงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว คนไทยยังไมไดจัดทําพจนานุกรมข้ึนใชเอง พจนานุกรมไทยท้ังพจนานุกรมภาษาเดียวและ
พจนานุกรมหลายภาษาจะมีชาวตางประเทศเปนผูดําเนินการท้ังสิ้น คนไทยทําหนาที่แตเพียงผูชวยดาน
ภาษา (language assistant) เทานั้น คนไทยเริ่มทําพจนานุกรมไทย-ไทย และพิมพเผยแพรเปนครั้ง
แรกใน พ.ศ. 2434 จึงอาจกลาวไดวาคนไทยทําพจนานุกรมภาษาประจําชาติ (national language) ข้ึน
ใชมาประมาณ 100 กวาปแลว และมีพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนมาโดยตลอด 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพจนานุกรมฉบับทางการ 2 ฉบับ 
คือ ฉบับ พ.ศ. 2434 ซึ่งเปนฉบับแรก และฉบับ พ.ศ. 2444 ซึ่งเปนฉบับปรับปรุงใหม เปนที่นาสังเกตวา
ในตอนแรกใชคําวา “พจนานุกรม” ซึ่งเปนศัพทบัญญัติ ตรงกับคําวา “dictionary” ในภาษาอังกฤษ 
แตตอมาไดเปลี่ยนเปน “ปทานุกรม” ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและ      
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั สามารถสืบคน ปทานุกรมได 3 ฉบับ ฉบับที่มีช่ือเสียง
มากที่สุดและใชอางอิงมากที่สุด แมแตวงวิชาการในสมัยปจจุบัน คือ ปทานุกรมกรมตํารา กระทรวง
ธรรมการ พ.ศ. 2470  
 การทําพจนานุกรมในสมัยแรก มีจุดประสงคเพียงเพือ่ใหเปนตําราสําหรับคนควาหาความหมาย
ของคํา และวิธีสะกดคํา คณะผูจัดทําไดพยายามรวบรวมวิธีสะกดคําแบบตางๆ ที่ใชกันตามจริงในสมัย
นั้นมาลงไวในพจนานุกรมทั้งหมด ศัพทสวนใหญที่ปรากฏในพจนานุกรมมักเปนศัพททางศาสนาและ
วรรณคดีซึ่งคนสวนมากไมทราบความหมาย นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นอีกดวย เชน คณะผูจัดทําซึ่งเปน
เจาหนาที่ของกรมศึกษาธิการสวนมากเปนเปรียญจึงไมไดใหความสนใจกับศัพททั่วไปที่ใชอยูใน

                                                             

 
9ราชบัณฑิตยสถาน, วิวัฒนาการของพจนานุกรมไทย (นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง, 2555), 32-

33. 
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ชีวิตประจําวัน ซึ่งทานเหลาน้ีอาจคิดวาไมมีความจําเปนตองใสไวในพจนานุกรม เพราะคนไทยก็ทราบ
ความหมายและวิธีสะกดคําดีอยูแลว  
 ตอมาวัตถุประสงคของการทําพจนานุกรมไทยฉบับทางราชการไดเปลี่ยนแปลงไป คือ นอกจาก
วัตถุประสงคเดิมแลว ยังเพิ่มวัตถุประสงคที่จะวางมาตรฐานการใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสมที่สดุเขา
ไปดวย ดังนั้น แนวคิดทางดาน “บรรยายหรือพรรณนาตามความเปนจริง” (descriptive) จึง
เปลี่ยนเปน “วางมาตรฐานการใชที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตาม” (prescriptive) 
 ปจจุบันพจนานุกรมไทยท่ีใชกันอยางแพรหลายคือพจนานุกรมที่ราชบัณฑิตยสถานไดรับ
มอบหมายใหชําระและปรับปรุงจากปทานุกรมฉบับ พ.ศ. 2470 ไดดําเนินการมาจนแลวเสร็จจัดพิมพ
ครั้งแรกในนามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ตอมาไดปรับปรุงใหทันสมัยและ
สมบูรณยิ่งขึ้นจัดพิมพเมื่อพ.ศ. 2525 ใชช่ือวาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ซึ่งมีการ
ตีพิมพตอเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2539 ตอมาไดมีการชําระและปรับปรุงเปนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ซึ่งพิมพออกเผยแพรครั้งแรกในปพ.ศ. 2546 เปนพจนานุกรมที่ใชอางอิง
และเปนหลักการกําหนดอักขรวิธีและการออกเสียงอานภาษาไทยฉบับปจจุบัน 
 
3. ความรูเกี่ยวกับพจนานุกรมคําใหม 

3.1 ความเปนมาของพจนานุกรมคําใหม 
 ราชบัณฑิตยสถาน10 กลาวถึง ความเปนมาของพจนานุกรมคําใหม ดังน้ี พจนานุกรมที่ทาง
ราชบัณฑิตยสถานไดจัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมคําที่ใชในภาษาไทย กําหนดการเขียนเพื่อใหเปนแบบแผน     
ที่ทําใหเกิดเอกภาพในการเขียนภาษาไทย บอกเสียงคําอานบางคําและระบุหนาที่ของคํา จัดทําคําแปล
ความหมายและบอกท่ีมาของคําเพื่อใหครอบคลุมคําที่ใชในภาษาไทยมากที่สุด แตภาษาไทยในชวง
ระยะเวลา 2 - 3 ทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงมาก  เน่ืองจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสื่อสาร การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในยุคโลกาภิวัตนและการแลกเปลีย่น
ทางวัฒนธรรม  
 ภาษาซึ่งเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตและพฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษยยอมไดรับผลกระทบ ทํา
ใหมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากและรวดเร็ว ภาษาไทยมีคําเกิดใหม สํานวนใหม วลีใหมข้ึน
เปนปรกติทุกวัน คําสํานวนเกามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช ขยายความหมาย เปลี่ยนความหมายหรือ
การเปลี่ยนบริบทการใชแตกตางไปจากเดิม การติดตามบันทึกภาษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดข้ึนใหมยัง
ไมสามารถดําเนินไดทันการณ ราชบัณฑิตยสถานจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทย

                                                             

 10ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมคําใหม เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพฯ: แม็ค, 2550), 3-15. 
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ปจจุบันข้ึน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยมีหนาที่และอํานาจในการศึกษาและติดตามความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนแกภาษา เก็บคําที่เกิดใหม และคําที่เปลี่ยนแปลงการใชหรือเปลี่ยนแปลง
ความหมายแตกตางไปจากที่ไดเก็บไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แลวรวบรวม
จัดพิมพออกเผยแพรเพ่ือทําประชาพิจารณเปนระยะ การจัดทําไดรวบรวมคําใหมๆพรอมความหมาย 
ตัวอยางการใชคํา ที่มาของคํา และเสนอออกมาในรูปแบบของพจนานุกรม โดยผลการรวบรวมคําศัพท
ที่ผานมาไดจัดพิมพพจนานุกรมออกมา จํานวน 3 เลม คือ พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
เลม  1 พจนานุกรมคําใหม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  เลม  2 และพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เลม 3  
 การจัดทําพจนานุกรมไดรวบรวมคําจากเอกสาร สิ่งพิมพ รายการวิทยุ และวิทยุโทรทัศนเทาที่
สามารถจะรวบรวมได นํามาจัดทําคําอธิบายความหมายพรอมตัวอยางแสดงวิธีการใชหรือบริบทการใช
คําน้ันๆ  บอกชนิดของคําตามที่ใชในภาษาไทยปจจุบัน บอกที่มาของคํา และใหประวัติการเกิดของคํา
เทาที่สามารถจะสืบคนได คําศัพทที่รวบรวมน้ีเขียนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยกเวนคํา
ยืมภาษาตางประเทศเขียนในลักษณะที่ใกลเสียงซึ่งใชในภาษาไทยมากที่สุด 
 

3.2 ขอบเขตและวิธีใชพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 พจนานุกรมคําใหมเปนพจนานุกรมที่เก็บรวบรวมคําและสํานวนท่ีเกิดข้ึนใหมตลอดจน คําที่ยัง
ไมไดเก็บไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 รวมทั้งคําที่มีอยูในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีใช ความหมายขยายไปหรือเปลี่ยนความหมาย
ไปจากเดิม คําที่พจนานุกรมเก็บไวแลวแตขาดตัวอยางการใชซึ่งทําใหเขาใจความหมายไมชัดเจนพอก็ได
เพิ่มตัวอยางใหเห็นวิธีการใช พจนานุกรมฉบับน้ีมีขอบเขตและวิธีการใชดังนี้ 
 1. ขอบเขตของคําและสํานวนที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
  1.1 คําที่เกิดข้ึนในสังคมไทยเน่ืองจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เกิดสิ่งใหมๆและมี
ปรากฏการณใหมเกิดข้ึน เชน 
 

สปา 
 

น. สถานที่ที่คนเขาไปอาบน้ําแรหรือสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ มักมีการ
นวดและการบําบัดเพ่ือความงามดวย เชน ฉันชอบไปสปาเพราะ
ติดใจกลิ่นหอมของสมุนไพรไทยที่เขาใชพอกหนาและนวดตัว.  
(อ. spa).  
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  1.2 คําและสํานวนท่ีเก็บไวแลวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
   1.2.1 คําและสํานวนที่เก็บไวแลวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแตมี
ความหมายขยายหรือเปลี่ยนแปลงไป 
 

กะรัต 
 

1 น. หนวยมาตราช่ังเพชรพลอย 1 กะรัต เทากับ 20 เซนติกรัม หรือ 
3.0865 เกรน, ปริมาณของทองคําแทที่ประสมอยูกับธาตุอื่น โดย
กําหนดทองคําและโลหะท่ีประสมกันน้ัน รวมเปน 24 สวน เชน 
ทองคํา 14 กะรัต หมายความวา มีเนื้อทองคํา 14 สวน นอกน้ัน
อีก 10 สวนเปนธาตุอื่นประสม. (อ. carat. karat) (พจน.) 

 2 น. ป (มักใชกับผูหญิงที่อายุคอนขางมากแตยังดูสาวและสวยอยู) 
เชน งานวันน้ันมีสาวสี่สิบกะรัตมากันหลายคน.                        

   1.2.2 คําและสํานวนท่ีเก็บไวแลวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   
แตขาดตัวอยางการใช 
 

สุดขีด ว. เต็มที่, มากที่สุด, (พจน.) เชน ตอนรถยางระเบิด ฉันกลัวสุดขีด
เลย. 

  1.3 คําสแลง สํานวน วลี ที่มีความหมายเฉพาะ ไดแก คําหรือสํานวนที่มีความหมาย
ใหม คําวัยรุน และคําภาษาปากบางคํา ซึ่งมีที่มาจากที่ตางๆตลอดจนคํายืมจากภาษาตางประเทศ เชน  
 

ชิวชิว 
 

ว. สบายๆ, งายๆ, ธรรมดา, เชน ตอนเย็นวันเสารจะมีลูกคามานั่ง
กินอาหาร  นั่งดื่มชิวชิวกันที่ราน .  วันหยุดน้ีเราไปถายรูป  
ชิวชิวกันดีกวา. (อ. chill,chill out).                                    

  1.4 คําเก็บตกจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เชน 
 

ผลไม น. ผลของตนไมที่กินเปนของหวาน หรือปรุงเปนของหวานได 
เชน ผลไมไทยมีใหเลือกกินไดตลอดทั้งป. 
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 2. การเรียงลําดับคําและการเก็บคํา มีวิธีการดังนี้ 
  2.1 เรียงลําดับคําตามตัวอักษร ก-ฮ ตามหลักของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 
  2.2 คําที่พูด ออกเสียง หรือสะกดไดหลายแบบ เก็บไวดวยกัน เชน  
 

กาลาดินเนอร, 
กาลาดินเนอร 
 

น. การรับประทานอาหารคํ่าที่มีการแสดงพิเศษ ผูชมจายคาอาหาร
และคาชมแพงมากกวาปรกติ เนื่องจากเปนงานการกุศล เชน 
สมาคมจัดกาลาดินเนอรขายบัตรเพ่ือรวมเงินมาทํางานการกุศล. 
(อ. gala dinner). 

  2.3 คําที่มีความหมายเหมือนกัน เก็บแยกไวตามลําดับของตัวอักษรของคําน้ัน และที่
ทายบทนิยามหรือหลังตัวอยางจะมีอักษรยอวา คมม. หมายถึง “ความหมายเหมือนกัน” เชน 
 

คัตเอาต 
 

น. อุปกรณไฟฟาสําหรับตัดกระแสไฟฟาออกจากวงจรเม่ือกระแส 
ไฟฟาสูงเกินคาที่กําหนดไวตอกับระบบวงจรไฟฟาใหญของบาน
หรือของสถานท่ีนั้นๆ เชน เวลาจะตอไฟในบาน อยาลืม
ยกคัตเอาตตัดกระแสไฟกอน, คมม. สะพานไฟ. (อ. cutout). 

  2.4 คําประสม หรือคํา 2 คําที่ประกอบกัน คําแรกเปนคําเดียวกันกับแมคําหรือคําตั้ง 
และมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคําต้ัง จะเก็บเปนลูกคําของคําต้ังน้ันๆ โดยจะเรียงตามลําดับอักษร เชน  
 

โปร1 
 

1 น. ผูมีความสามารถในระดับมืออาชีพ เชน เขาเปน  
โปรดานคอมฯ คงชวยแกปญหาใหได. 

 2 น. ครูสอนกอลฟ เชน วงสวิงยังไมสวย ตองไปใหโปรแกไข. 
คมม.  โปร กอลฟ.  (ตัดมาจาก อ. professional). 

โปร2   ก. ชอบมาก เชน เจานายโปรลูกนองคนน้ีมาก. (อ. pro).    
โปรโหมต  ก. สงเสริมสนับสนุน เชน เขาไดรับโปรโหมตเปนผูจัดการ

คนใหม .  เพลง น้ี โปรโหมตดี จนติดหูคนฟง .  (อ . 
promote).                  

โปร3    ดู โปรโมช่ัน.                                                  
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โปรโมช่ัน  
 

  น. การสงเสริมการขายท่ีมีการลดแลกแจกแถม เชน 
ตอนนี้มีโปรโมช่ันใหมโทรฟรี 24 ช่ัวโมง ในวันเกิด
เจาของโทรศัพท, คมม. โปร. (อ. promotion).            

  2.5 คําที่มีรูปและเสียงเหมือนกัน แตมีความหมายแตกตางกัน หรือเปนคําที่มีที่มา
แตกตางกัน จะแยกเปนคําต้ังคนละคํากัน โดยใสหมายเลขกํากับ เชน  
 

คิว 1  น. ลูกบาศกเมตร เชน น้ํา 5 คิว คือ น้ํา 5 ลูกบาศกเมตร. 
   ลูกบาศกฟุต เชน ไม 12 คิว คือ ไม 12 ลูกบาศกฟุต. 

(ตัดมาจาก อ. cubic).                                           
คิว 2 1 น. แถวตามลําดับกอนหลัง เชน เขาคิว ตอคิว แทรกคิว. 

(พจน.) 
 2 น. ชวงเวลาตามลําดับกอนหลัง เชน ชวงนี้ยุงมาก ถาจะมา

พบตองโทรมาขอคิวกอน, ผูจัดการดาราจัดคิวการถาย
ละครใหดาราไดลงตัว. 

 3 น. สถานที่ที่พาหนะรับสงผูโดยสารออกตามลําดับ เชน ที่นี่
เปนคิวรถไปตางจังหวัด. (อ. queue).                         

คิว 3 
 

 น. ไมยาวสําหรับใชเลนบิลเลียดหรือสะนุกเกอร เชน เขา
เปนนักบิลเลียดคิวทอง. คมม. ไมคิว. (อ. cue).              

 3. การสะกดคํา  
  3.1 คําที่ยืมจากภาษาตางประเทศเขียนตามเสียงที่คนไทยสวนใหญออก เชน  
 

เหรตต้ิง 
 

น. อัตราความนิยมที่บุคคลหรือรายการวิทยุโทรทัศนไดรับจาก
ประชาชนจากการสํารวจและสรุปผลในรูปสถิติ เชน ละครที่  
โปรโหมตขาวชูสาววาพระเอกเปนแฟนจริงๆกับนางเอก หรือ
นางเอกเปนมือที่สาม มักโกยเหรตต้ิงไดอยางไมนาเช่ือ. (อ. 
rating).  
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  3.2 คําที่ยืมจากภาษาตางประเทศซึ่งเขียนตามหลกัการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน
จนเปนที่แพรหลายและคนรูจักโดยท่ัวไปแลว จะตั้งศัพทคูกันกับคําที่เขียนตามเสียงที่คนไทยสวนใหญ
ออกเสียงคําน้ันๆ เชน 
 

แฟกซ, แฝกซ  
 

น. เครื่องท่ีสงหรือรับเอกสารดวยอุปกรณที่ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา
โดยผูสงตองระบุหมายเลขปลายทาง เชน ตอนน้ีบานเรามี
แฝกซแลว จะสงเอกสารอยางไรก็สงมาได.  

  เอกสารที่สงหรือรับดวยเครื่องตามขอ 1 เชน วันนี้ไดรับแฝกซ
สัญญาซื้อขายบานแลว. 

  สงเอกสารดวยเครื่องตามขอ 1 เชน ชวยแฝกซจดหมายฉบับน้ี
ไปใหลูกคาดวย. (อ. fax).                                            

 4. ความหมาย 
  4.1 การนิยามความหมายที่มีความหมายหลายนัย โดยปรกติจะใหนิยามท่ีเปน
ความหมายเดิมไวกอน และถาคําน้ันเก็บไวแลวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะ
เก็บความหมายที่ใหไวในพจนานุกรมเปนความหมายในลําดับตน โดยวงเล็บทายบทนิยาม ไววา 
“(พจน.)” สวนความหมายที่ขยายออกไปจะเก็บไวเปนลําดับตอๆมาโดยแยกเปนขอ เชน 
 

คอนเสิรต 
 

1 น. การแสดงดนตรีสากลแบบหน่ึง ใชเครื่องดนตรีวงใหญ 
อาจมีนักรองดวย (พจน.) เชน กาชาดคอนเสิรตเมื่อคืน
บัตรเขาชมแพง แตขายบัตรไดหมดเกลี้ยง. 

 2 น. การแสดงดนตรีประเภทใดๆก็ตามที่ มี ผู ชม  เชน 
คอนเสิรตเปดอัลบั้มนักรองใหมเมื่อวาน คนดูเยอะมาก
เลย. (อ. concert).       

  4.2 การนิยามคําที่มีหนาที่ทางไวยากรณหลายอยาง จะเรียงลําดับนิยามที่มีหนาที่ทาง
ไวยากรณที่ใชมากที่สุดไวในลําดับแรก เชน 
 

แจกผ็อต 1 น. รางวัลใหญ เชน เขาไดรับรางวัลแจกผ็อตจากการแขงขัน
เกมในวันน้ี. 
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 2 น. โดนพอดี มักใชในทางไมดี เชน วันน้ีแจกผ็อตถูกหัวหนา
ดาแตเชา. (อ. jackpot).                                         

 5. ตัวอยางการใชคํา 
 คําที่มีหลายความหมายและมีบริบทการใชไดหลายอยาง จะยกตัวอยางแสดงวิธีใชคําน้ันใหมาก
ที่สุด เชน 
 

เอสเอ็มเอส 
 

1 น. ขอความสั้นๆที่สงทางโทรศัพทมือถือ เชน เขาสง
เอสเอ็มเอสไปหาเธอทุกวัน.  

 2 น. ระบบสงขอความสั้นๆที่สงทางโทรศัพทมือถือ เชน 
หากทานผูชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็เอสเอ็มเอสมา
คุยกับทางรายการได. (อ. SMS ยอมาจาก short 
message service).  

 6. ที่มาของคํา 
  6.1 ภาษาซึ่งเปนที่มาของคําไดบอกไวทายคําน้ันๆ โดยเขียนไวในวงเล็บเปนอักษรยอ 
เชน  

กิมจิ น. ผักดองแบบเกาหลี เชน อาหารเกาหลีตองมีกิมจิเปนเครื่อง
เคียง. 

 น. เกาหลี เชน นักเตะแดนกิมจิ. 
  (กล. วา คิมชิ). 
เบ น. ผูรับใช, ผูยอมรับใช, เชน เขาชอบวางตัวเปนนาย ใหเรา

เปนเบคอยรับใชอยูเรื่อย.  
  (จ. เบ วา มา). 
ติ๊ด, ติ๊สต 
 

น. ผูมีอารมณและจินตนาการทางศิลปะ มักมีความคิด บุคลิก 
การแตงกาย เปนตน แปลกจากคนทั่วไป เชน ฟงเขาพูดและ
ดูจากชุดที่เขาใสแลว คงจะเปนพวกติ๊ด.  
(ตัดมาจาก อ. artist).                

   
   



21 

  6.2 คําที่มีหลายความหมาย ถาทุกความหมายมีที่มาจากคําเดียวกัน จะใหที่มาของคํา
ไวตอจากนิยามสุดทาย 
 

บอทา 1 ก. ไมมีความสามารถ, ไมไดเรื่อง, เชน งานสําคัญอยาง
นี้เอาคนบอทามาทํา งานเสียหมดสิ. 

 2 ก. หมดรูป, หมดทา, เชน ไมนาเช่ือวาแชมปจะถูกฝาย
ทาชิงถลุงจนบอทา. 

   (บอ มาจาก จ. บอ, บอ วา ไมมี) 

  6.3 คําที่ยืมจากภาษาตางประเทศ และภาษาตางประเทศนั้นยืมมาจากภาษาอื่นอีก
ทอดหนึ่ง จะบอกที่มาเฉพาะภาษาที่ภาษาไทยยืมมาโดยตรง เชน 
 

กูรู น. ผูเช่ียวชาญ, ผูรู, เชน เขาเปนกูรูดานเสริมสวย.  
(อ. guru).   

จอ น. วิธีทําอาหารท่ีใชฟองเตาหูหอแลวมัดเปนขอๆ นึ่งใหสุกแลว
ทอด รับประทานกับนํ้าจิ้ม เรียกช่ือตามเนื้อสัตวที่ใส เชน 
ไกจอ. จอหมู. จอปู. (จ. จอ วา พุทรา). 

บอนไซ น. ตนไมที่ถูกบังคับไมใหเจริญเติบโตตามปรกติ เชน งานน้ีจะมี
บอนไซที่ชนะประกวดมาโชวดวย. (ญ. บอนไซ วา ตนไมที่
ปลูกในอางหรือชาม) 

 7. เครื่องหมายตางๆ 
  7.1 เครื่องหมายจุลภาค (,) 
   7.1.1 ใชค่ันแมคําท่ีตั้งไวดวยกัน เชน 
 

ชิป1, 
ชิปแลกเงิน 
 

น. สิ่งที่ใชแทนเงิน เปนแผนพลาสติกกลมหรือหรือการด มี
ตัวเลขบอกราคา ทําเปนสีตางกันตามราคา ใชในการเลน
พนันเปนตน เชน จับนักพนันพรอมชิป 56 ลาน. นักเรียนใช
ชิปซื้ออาหาร  กลางวันที่โรงเรียน. (อ. chip).                    
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   7.1.2  ใชค่ันบทนิยามของคําที่มีหลายความหมายซึ่งคลายๆกัน หรือทํานอง
เดียวกัน เชน 
 

ไกด 
 

น. มัคคุเทศก, ผูนําเที่ยว, เชน ไปเที่ยวตางประเทศไมมีไกดดีๆ  
ก็หมดสนุก. (อ. guide).                                             

   7.1.3 ใชค่ันหลังนิยามสุดทายกอนหนาตัวอยางที่ยกมาประกอบเพ่ือแสดงวา
ตัวอยางที่ยกมาประกอบน้ันเปนตัวอยางของบทนิยามทุกบทที่อยูขางหนา เชน 

 ทริ้ป 
 

น. การเดินทางแตละครั้ง, การเดินทางทองเท่ียวแตละครั้ง, เชน 
รางวัลน้ีจะใหกับคนพิเศษที่รวมเดินทางไปในทริ้ปนี้เทาน้ัน. 
(อ. trip). 

   7.1.4 ใชค่ันบทนิยามสุดทายกอนขอความท่ีเปนรายละเอียดเพ่ิมเติมของ   
คําต้ัง เชน 
 

เดต 
 

ก. ไปเที่ยวกันโดยลําพัง (ใชเฉพาะคูรักหรือคนที่เริ่มคบหากัน
ในเชิงชูสาว) เชน วันเสารนี้ไมวางหรอก จะเดตกับแฟน, คม
ม. ไปเดต, มีเดต, ออกเดต. (อ. date).                            

  7.2 เครื่องหมายมหัพภาค (.)  
   7.2.1 ใชเมื่อจบคํานิยาม จบตัวอยาง หลังอักษรยอ หรือจบคํา เชน 
 

เทิรนโปร 
 

ก. เปลี่ยนจากมือสมัครเลนเปนมืออาชีพ (ใชเฉพาะนักกีฬา) 
เชน นักบอลไทยที่เกงๆมักเทิรนโปรไปคาแขงตางประเทศ. 
(อ. turn pro).  

 8. อักษรยอที่ใชในพจนานุกรมเลมนี้ 
  8.1 อักษรยอในวงเล็บทายบทนิยาม 

  กล. = เกาหลี  ส. = สันสกฤต 
  จ. = จีน  อ. = อังกฤษ 
  คมม. = ความหมายเหมือนกัน 
  พจน. = พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
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  8.2 อักษรยอหนาบทนิยาม บอกชนิดของคําตามหลักไวยากรณ 
  ก. = กริยา  ว. = วิเศษณ 
  น. = นาม  ส. = สรรพนาม 

 
4. ความสําคัญของพจนานุกรม  
 ราชบัณฑิตยสถาน11 ไดกลาวถึง พจนานุกรม วาพจนานุกรมเปนหนังสือรวบรวมคําที่มีใชอยูใน
ภาษาและกําหนดอักขรวิธีการอานความหมายตลอดจนประวัติที่มาของคําจัดเปนหนังสอืประเภทอางอิง
ที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง สําหรับหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นยิ่งมี
ความสําคัญเปนทวีคูณทั้งนี้เพราะมีการประกาศของทางราชการใหใชเปนแบบฉบับของการเขียน
หนังสือไทยในราชการและโรงเรียนดวย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจึงเปนหนังสืออันเปนหลัก
สําคัญในการใชภาษาไทยที่ถูกตองและใหลงรูปเดียวกัน 
 เปลื้อง   ณ นคร12 ไดใหความหมายของพจนานุกรมวา พจนานุกรม คือ คลังภาษาเปนคลัง
ทรัพยสินประเภทหนึ่งซึ่งมีคาย่ิงของชาติ ชาติยิ่งเจริญรุงเรืองถอยคําภาษาที่ใชก็ยิ่งมีมากข้ึนและในทาง
กลับกันชาติที่มีถอยคําภาษามากก็แสดงวาเปนชาติที่เจริญรุงเรืองมาก 
 บุญยงค   เกศเทศ13 กลาววา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนฉบับที่ใชอางอิงมากที่สุด
เมื่อมีปญหาในการใชคําภาษาไทยเพราะเปนศัพทที่จัดทําโดยทางราชการไดมีการชําระตรวจทานกัน
หลายครั้งใหถูกตองย่ิงข้ึน ผูใชจะไดรับความรูจากหนังสืออางอิงดังน้ี ความหมายของคําภาษาไทย     
การอานออกเสียงตัวสะกด ชนิดของคําและที่มาของคํา และความรูหลักภาษาบางประการ  และเปน
เสมือนบรรณานุกรมไทย 
 
5. การสรางคํา 
 วินัย  ภูระหงษ14 กลาววา การสรางคํา คือ คําที่ใชอยูในภาษาไทยปจจุบันทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน มีทั้งที่คําเปนหนวยคําเดียว และคําที่มีมากกวา 1 หนวยคํา เฉพาะคําท่ีมีมากกวา 1 

                                                             

11ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, ก. 
12เปลื้อง  ณ นคร, ภาษาวรรณา: วิวัฒนและวิบัติของภาษาไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพขาวฟาง, 2540), 

90. 
13บุญยงค  เกศเทศ, วิเคราะหหลักภาษาและหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ตอนท่ี 6 และการบัญญัติศัพท 

(มหาสารคาม: ศูนยเอกสารและตํารามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521), 100. 
 14วินัย  ภูระหงษ . “วิธีการประกอบคํา .” ใน เอกสารประกอบชุดวิชาภาษาไทย 3  หนวยท่ี 7 -8 
ภาษาศาสตรสําหรับครู, 72-88. นนทบุรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. 
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หนวยคําน้ัน มีลักษณะแตกตางกันไป เชน ฝนตกหยิมๆ, นักเรียนแสดงกายบริหาร, รถไฟเขาเทียบชาน
ชาลา, ใจคอไมอยูกับเนื้อกับตัว จะเห็นไดวา หนวยคําที่นํามาประกอบกัน มีลักษณะแตกตางกัน  คือ    
มีทั้งหนวยคําอิสระและหนวยคําไมอิสระ ทําใหคําที่ประกอบข้ึนแลว มีลักษณะและความหมายแตกตาง
กันไป 
 การประกอบคําที่ใชในภาษาไทยมีอยู 2 วิธี คือ การรวมหนวยคํา และการซ้ําหนวยคํา แตละวิธี
มีลักษณะและรายละเอียดของการนําหนวยคํามาประกอบเขาดวยกัน ดังนี้  
 ก. การรวมหนวยคํา 
 การรวมหนวยคํา ไดแก การนําหนวยคําต้ังแต 2 หนวยคําข้ึนไปมาประกอบเขาดวยกัน ปรากฏ
เปนคําใหม และมีลักษณะตามชนิดของหนวยคําที่นํามาประกอบเขาดวยกัน ดังตอไปนี้  
 1 ถานําหนวยคําไมอิสระ รวมกับหนวยคําไมอิสระ คําที่เกิดใหม เรียกวา คําผสาน เชน  
  หนวยคําไมอิสระ /ชด/ รวมกับหนวยคําไมอิสระ /ชอย/ เปน ชดชอย 
  หนวยคําไมอิสระ /นัก/ รวมกับหนวยคําไมอิสระ /เรียน/ เปน นักเรียน 
 2 ถานําหนวยคําอิสระ รวมกับหนวยคําอิสระ ลักษณะนี้จําแนกคําเกิดใหม ตามความหมายของ
หนวยคําที่นํามารวมกัน คําที่เกิดใหมเรียกวา คําผสม คําผสมแบงออกเปน 2 ชนิด ตามความหมายของ
หนวยคําที่นํามาประกอบกัน ดังนี ้
  2.1 ถาหนวยคําอิสระที่นํามารวมกันมีความหมายตางกัน ไมเกี่ยวของกัน หรือไมเปน
ในทํานองเดียวกัน คําที่เกิดใหมเรียกวา คําประสม เชน รถไฟ โรงเรียน แมทัพ  
  2.2 ถาหนวยคําอิสระที่นํามารวมกันมีความหมายเหมือนกัน หรือเปนไปในทํานอง
เดียวกัน คําที่เกิดใหมเรียกวา คําซอน เชน บานเรือน ใจคอ ทุบตี 
 ข. การซ้ําหนวยคํา 
 วิธีการประกอบคําอีกลักษณะหน่ึง ไดแก การกลาวซ้ําหนวยคําน้ันๆ 2 ครั้ง คําเกิดใหมนั้น
เรียกวา คําซ้ํา เชน บอยๆ วันหน่ึงๆ ทั่วๆไป ดีๆช่ัวๆ 
 คําผสาน (Complex Words) คําผสาน ไดแก คําที่ประกอบดวยหนวยคํา 2 หนวยคํา หรือ
มากกวา 2 หนวยคํา และหนวยคําที่นํามาประกอบกันดังกลาวจะตองมีหนวยใดหนวยหนึ่งหรือทกุหนวย
เปนหนวยคําไมอิสระ กลาวคือ อาจเปนคําผสานที่เกิดจากการนําหนวยคําไมอิสระทุกหนวยประกอบ
เขาดวยกัน เชน คําวา ชดชอย เกิดจากหนวยคํา /ชด/ ซึ่ งเปนหนวยคําไมอิสระ ประกอบเขากับ
หนวยคํา /ชอย/ ซึ่งเปนหนวยคําไมอิสระเชนเดียวกัน หรืออาจเปนคําผสานที่เกิดจากการนําหนวยคําไม
อิสระ ประกอบกับหนวยคําอิสระ เชน คําวา นักเรียน เกิดจากการนําหนวยคํา /นัก/ ซึ่งเปนหนวยคําไม
อิสระ ประกอบเขากับหนวยคํา /เรียน/ ซึ่งเปนหนวยคําอิสระ  
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 จะเห็นไดวาคําผสานทุกคําจะตองมีหนวยคําไมอิสระประกอบอยูอยางนอยหนึ่งสวนเสมอ 
 ก. ประเภทและลักษณะของคําผสาน 
 คําผสานจําแนกตามวิธีการนําชนิดของหนวยคําที่นํามาประกอบเขาดวยกันเปน 2 ประเภท คือ 
คําผสานแทและคําผสานเทียม แตละประเภทมีลักษณะดังตอไปนี ้
 1 คําผสานแท (Complex words with a bound form) 
 คําผสานแท ไดแก คําผสานชนิดที่สวนประกอบของคําเปนหนวยคําไมอิสระทั้งหมด ตัวอยาง 
เชน  
 ครื้นเครง “เสียงดังครึกครื้น” เกิดจากหนวยคําไมอิสระ /ครื้น/ “เอิกเกริก,กึกกอง” ประกอบ
กับหนวยคําไมอิสระ /เครง/ “อึกทึก,กึกกอง”  
 ชดเชย “ใชแทนที่ เสียไป,เพิ่มเติม” เกิดจากหนวยคําไมอิสระ /ชด/ “ใชแทนที่เสียไป” 
ประกอบคําหนวยคําไมอิสระ /เชย/ “เพ่ิมให” 
  2 คําผสานเทียม (Complex words with a free form) 
 คําผสานเทียม ไดแก คําผสานชนิดที่เกิดจากการนําหนวยคําไมอิสระประกอบเขากับหนวยคํา
อิสระเฉพาะหนวยคําไมอิสระที่นํามาประกอบเปนคําผสานนั้น มีทั้งที่เปนหนวยหนาศัพท และหนวย
ทายศัพท โดยเหตุน้ีจึงอาจจําแนกคําผสานเทียมเปนชนิดยอยได ดังนี้  
   2.1 คําผสานเทียมหนวยหนาศัพท ไดแก คําผสานเทียมชนิดที่หนวยคํา     
ไมอิสระประกอบอยูหนาหนวยศัพท ตัวอยางเชน 

หนวยหนาศัพท หนวยคําอิสระ คําผสานเทียม 
/ชาว -/  “หมู ,พวก ,คนที่ อ ยู
ประจําถ่ินใดถ่ินหนึ่ง” 

/เมือง/ “จังหวัด,เขตภายใน” ชาวเมือง “คนที่อยูในเมือง” 

/นัก-/ “ผู,ผูชํานาญ” /กีฬา/ “การเลนแขงขัน” นักกีฬา “ผูชํานาญการเลนกีฬา” 
 
   2.2 คําผสานเทียมหนวยกลางศัพท ไดแก คําผสานเทียมชนิดที่หนวยคํา    
ไมอิสระประกอบอยูเปนหนวยกลางศัพท ตัวอยางเชน 

หนวยกลางศัพท หนวยคําอิสระ คําผสาน 
/-ม-/ “ทําให” /ทลาย/ “พัง” ทําลาย “ทําใหพัง” 
/-ะง-/ “ทําให” /ชัก/ “ฉุด,ลาก,เหนี่ยว,รั้ง” ชงัก “ทําใหหยุดทันที” 
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   2.3 คําผสานเทียมหนวยทายศัพท ไดแก คําผสานเทียมชนิดที่หนวยคํา      
ไมอิสระ ประกอบอยูเปนหนวยทายศัพท ตัวอยางเชน 

หนวยทายศัพท หนวยคําอิสระ คําผสาน 
/-กร/ “ผูทํา” /กรรม/ “การงาน” กรรมกร “คนงาน” 
/-มัย/ “ประกอบดวย,แลวดวย” /ตฤณ/ “หญา” ตฤณมัย “ลวนแลวดวยหญา , 

สนามหญา” 
 
 คําผสม (Compound Words) คําผสม คือ คําที่เกิดข้ึนจากการนําหนวยคําอิสระตั้งแต 2 
หนวยข้ึนไปมาประกอบเขาดวยกัน คําผสมจําแนกตามความหมายของหนวยคําที่นํามาประกอบเขา
ดวยกัน ออกเปน 2 ชนิด คือ คําประสม และคําซอน 
 ก. คําประสม 
 เปนคําที่เกิดข้ึนจากการนําหนวยคําอิสระตั้งแต 2 หนวยข้ึนไปมาประกอบเขาดวยกัน ทั้งนี้ 
หนวยคําที่นํามาประกอบเขาดวยกันน้ันมีความหมายตางกันหรือไมสมัพนัธกันในลักษณะหน่ึงลกัษณะใด 
และเมื่อนํามาประกอบกันเปนคําใหมแลวจะมีความหมายใหมที่ เหมือนหรือมีเคา หรือนัยของ
ความหมายของหนวยคําที่นํามาประกอบเขาดวยกันอยู เชน /โรง/ มีความหมายวา “ที่ที่กอสราง
สําหรับอยูหรือเพื่อการอยางใดอยางหนึ่ง” ประกอบเขากับหนวยคํา /เรียน/ ซึ่งมีความหมายวา “รับ
ความรู” เปน โรงเรียน มีความหมายวา สถานที่ที่กอสรางสําหรับศึกษา  
 1. ลักษณะคําประสม  
 การนําหนวยคําอิสระ หรือคําที่มีความหมายสมบูรณในตัวเอง มาประกอบเขาดวยกันและเกิด
เปนคําหรือกลุมคําใหมนั้น มิใชมีคําผสมเทานั้น อาจเปน วลีหรือกลุมคําก็ได 
 ตัวอยาง 

 กระดานดํา คือ แผนปายใชเปนอุปกรณการเขียน เปนคําผสม 
 กระเปาดํา คือ กระเปาที่มีสีดํา เปน วลี 
 กินใจ คือ เคลือบแคลง สงสัย ไมวางใจสนิท เปนคําผสม 
 กินขาว เปนประโยค 

 ดังนั้นเพื่อใหเขาใจวาคําใดเปนคําประสมคําใดไมใชคําประสมใหพิจารณาจากลักษณะของ     
คําผสม ดังตอไปนี้  
   1.1 คําประสมประกอบดวย 2 สวน สวนหน่ึงจะเปนสวนประกอบหลัก อีก
สวนหนึ่งจะเปนสวนประกอบขยาย และแตละสวนอาจเปน 
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    ก หนวยคํา 1 หนวยคํา เชน /โรง/ กับ /เรียน/ เปน โรงเรียน 
    ข หนวยคํามากกวา 1 หนวยคํา เชน /หัวลาน/ กับ /นอกครู/ เปน 
หัวลานนอกครู /สม/ กับ /เขียวหวาน/ เปน สมเขียวหวาน 
    1.2 คําประสมเม่ือประกอบกันข้ึนแลว ไมอาจแยกสวนที่ประกอบ หรือ
สับเปลี่ยนตําแหนงของสวนประกอบของคําประสม โดยใหมีความหมายเหมือนเดิมได กลาวคือ เม่ือแยก
สวนประกอบหรือสับเปลี่ยนตําแหนงของสวนประกอบน้ัน ความหมายจะเปลี่ยนไป แตถาแยก
สวนประกอบหรือสับเปลี่ยนตําแหนงแลวความหมายยังเหมือนเดิมในขณะที่ประกอบเขาดวยกันอยู ก็
ไมใชคําประสม 
  ตัวอยาง 
   ก. เขารับปากแลว 
   ข. ปากเขารับแลว   
   คําวา รับปาก มีความหมายวา “สัญญาจะทําตามที่พูดกัน” ดังจะเห็นใน
ประโยค ก. เมื่อแยกสวนประกอบทั้งสองแลวสับเปลี่ยนตําแหนงดังปรากฏในประโยค ข. จะเห็นวา
ความหมายเปนอยางอ่ืน ไมเหมือนเดิม ฉะน้ันคําวา รับปาก จึงเปนคําประสม  
   1.3 คําประสมเมื่อประกอบข้ึนแลว ไมอาจแทรกคําหนึ่งคําใดเขาในระหวาง
สวนประกอบของคําประสมได ทั้งนี้เมื่อแทรกคําหน่ึงคําใดเขาไปแลวความหมายจะเปลี่ยนไป ไมใช
ความหมายของคําประสมนั้น เชน 
   ก. เขาอยูตึก 
   คําวา อยูตึก เปนคําประสมมีความหมายแสดงวามีฐานะมั่งค่ังร่ํารวย ถาแทรก
คําหนึ่งคําใดลงไปในระหวางสวนประกอบทั้งสอง เชน  
   ข. เขาอยูบนตึก 
   ความหมายจะเปลี่ยนไปทันที กลาวคือจะบอกสถานที่ที่เขาอยู แทนที่จะ
แสดงฐานะอยางประโยค ก.  
 ข. คําซอน (Synonymous Compound) คําซอน หรือคําไวพจนผสม (Synonymous 
Compound) หรือคําคู (Complete Word) เปนคําที่เกิดจากการนําหนวยคําอิสระตั้งแต 2 หนวยข้ึน
ไปมาประกอบเขาดวยกัน ทั้งนี้หนวยคําที่นํามาประกอบเขาดวยกันน้ัน จะมีความหมายเหมือนกัน หรือ
เปนไปในทํานองเดียวกัน หรืออาจเปนหนวยคําที่มีความหมายตางกันในลักษณะตรงกันขาม 
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 ตัวอยาง 
   1 คําซอนที่เกิดจากหนวยคําที่มีความหมายเหมือนกัน 

บาน + เรือน  บานเรือน 
ทุบ + ตี  ทุบต ี

   2 คําซอนที่เกิดจากหนวยคําที่มีความหมายเปนไปในทํานองเดียวกัน 
ใจ + คอ  ใจคอ 
หู + ตา  หูตา 

   3 คําซอนที่เกิดจากหนวยคําที่มีความหมายตางกันในลักษณะตรงกันขาม 
ผิด + ชอบ  ผิดชอบ 
ช่ัว + ดี  ช่ัวดี 

 1 ประเภทและลักษณะของคําซอน 
 คําซอนอาจแบงตามลักษณะการประกอบคําได 3 ลักษณะ คือ คําซอน 2 คํา คําซอน 4 คํา 
และคําซอน 6 คํา แตละชนิดมีลักษณะดังตอไปน้ี 
   1.1 คําซอน 2 คํา 
   คําซอนประเภทนี้จะประกอบดวยหนวยคํา 2 หนวย คือ สวนประกอบของคํา
ซอนแตละสวนจะมี 1 หนวยคํา ตัวอยางเชน บาน เรือน, ไร นา เปนตน 
   1.2 คําซอน 4 คํา 
   คําซอนประเภทนี้สวนประกอบของคําแตละสวนจะมี 2 คํา แบงออกไดเปน  
4 ลักษณะ คือ  
    1.2.1 คําซอน 4 คํา ประเภทมีสัมผัสตรงกลางระหวางสวนประกอบ 
ตัวอยาง เชน ยากดี มีจน, ผลหมาก รากไม  
    1.2.2 คําซอน 4 คํา ประเภทซอนสลับ  
    คําซอนประเภทนี้สวนประกอบแตละสวนอาจเปนคําซอนประเภท 2 
คําหรือไมก็ไดซอนกันอยู 2 คู โดยคําแรกและคําหลังของแตละคูจะมีความหมายเหมือนกันหรือเปนไป
ในทํานองเดียวกันหรือมีความหมายตรงขามกันเปนคูๆ สลับกัน ตัวอยาง  เชน หนาช่ืน อกตรม , 
ปากหวาน กนเปรี้ยว  
    1.2.3 คําซอน 4 คํา ประเภทคูซอนซํ้า  
    คําซอนประเภทนี้ คําแรกของแตละคูจะเปนคําเดียวกัน สวนคําหลัง
จะมีความหมายเหมือนหรือเปนไปในทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชน อดหลับ อดนอน, ผิดหู ผิดตา  
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    1.2.4 คําซอน 4 คํา ประเภทซอนตาง 
    คําซอนประเภทน้ี คําแรกของแตละคําจะเปนคําเดียวกัน อยาง
ประเภทในขอ 1.2.3 แตคําหลังจะมีความหมายตรงขาม ตัวอยาง เชน มิดี มิราย, ไมมาก ไมนอย  
   1.3 คําซอน 6 คํา 
   คําซอนประเภทนี้ สวนประกอบของคําแตละสวนจะมี 3 คํา และมีสัมผัสตรง
กลางระหวางสวนประกอบ ตัวอยาง เชน อดตาหลับ ขับตานอน, ขิงก็รา ขาก็แรง  
 คําซ้ํา (Reduplication) คําซ้ํา ไดแก คําที่เกิดจากการออกเสียงหนวยคําเดียวกัน 2 ครั้ง เมื่อ
กลาวซ้ําแลวความหมายของคําอาจเนนหนักหรือเบาลง ตางไปจากความหมายของคําเดิมคําเดียว 
 ในการเขียนคําซ้ําในภาษาไทยติดเครื่องหมายที่เรียกวาไม “ยมก” ใชเขียนแทนคําซ้ําคําหลัง 
เชน เด็กเด็ก เขียนเปน เด็กๆ, ทั่วทั่วไป เขียนเปน ทั่วๆ ไป 
 สวนคําที่มีเสียงเดียวกันและมีรูปเขียนเหมือนกันแมจะอยูติดกัน ไมใชคําซ้ํา ไมใชไมยมก เขียน
แทนคําหนึ่ง เชน เขามีหนาที่ที่จะตองทําใหเสร็จ, ชาวนาใสเสื้อดําดํานา  
 เปนที่สังเกตวาหนวยคําในภาษาไทยบางหนวยปรากฏในประโยคไดทั้งรูปคําโดดและคําซ้ํา บาง
หนวยปรากฏเฉพาะรูปคําโดดไมสามารถซ้ําได และบางหนวยปรากฏเฉพาะในรูปแบบคําซ้ําไมปรากฏ
เปนรูปของคําโดด ตัวอยางเชน 
 1. หนวยคําที่ปรากฏในประโยคทั้งในรูปของคําเดิมและคําซ้ํา ตัวอยางเชน 
   เขาเกือบจะมาแลว  เขาเกือบๆจะมาแลว 
   เขามาทํางานสายเสมอ  เขามาทํางานสายเสมอๆ 
 2. หนวยคําที่ปรากฏในประโยคไดเฉพาะรูปคําเดิมเทาน้ัน ไมปรากฏในรูปคําซ้ําเลย ตัวอยาง 
เชน 
   นกบินอยูในอากาศ  ได 
   นกๆ บินอยูในอากาศ  ไมได 
   นองเรียนอยูที่กรุงเทพ  ได 
   นองเรียนอยูที่กรุงเทพๆ  ไมได 
 3. หนวยคําที่ปรากฏในประโยคไดเฉพาะรูปคําซ้ํา จะไมปรากฏโดดๆ ในประโยค ตัวอยาง เชน 
   เขาน่ังยองๆ 
   นองเค้ียวขนมหยับๆ 
 มีขอสังเกตวา หนวยคําที่ปรากฏในประโยคเด่ียวๆ ไมตองซ้ําน้ัน มักมีความหมายหรือแสดงการ
กระทําหรือแสดงเหตุการณที่เกิดข้ึนติดตอกัน 
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 ก. ประเภทของคําซ้ํา 
 คําซ้ํามี 2 ประเภท คือ คําซ้ําประเภทคงรูปที่ซ้ําและคําซ้ําประเภทเปลี่ยนเสียงของสวนที่ซ้ํา 
  1. คําซ้ําประเภทคงรูป คําซ้ําประเภทน้ีจะไมเปลี่ยนแปลงรูปหรือเสียงของสวนที่ซ้ํา 
และเมื่อพิจารณาการปรากฏในประโยค คําซ้ําประเภทนี้แบงยอยออกได 3 ชนิด คือ  
   1.1 คําซ้ําที่อยูในประโยคตําแหนงเดียวกับคําเดิมได ตัวอยาง เชน 
    เขาเกือบจะมาแลว 
    เขาเกือบๆจะมาแลว 
   1.2 คําซ้ําที่อาจปรากฏอยูในประโยคตําแหนงเดียวกันไดในบางประโยค และ
ในบางประโยคไมอาจปรากฏในตําแหนงของคําเดิมได ตัวอยาง เชน  
    เสื้อตัวไหนก็ไมถูกใจ 
    เสื้อตัวไหนๆ ก็ไมถูกใจ 
    คุณจะซื้อเสื้อตัวไหน 
    คุณจะซื้อเสื้อตัวไหนๆ   ไมได 
   1.3 คําซ้ําประเภทที่เม่ือปรากฏในประโยคแลวไมอาจใหคําเดิมอยูในตําแหนง
เดียวกันในประโยคเดิมได ตัวอยาง เชน 
    เขาน่ังทํางานอยูเงียบๆ 
    เขาน่ังทํางานอยูเงียบ  ไมได 
  2. คําซ้ําประเภทเปลี่ยนเสียง คําซ้ําประเภทน้ีจะเปลี่ยนเสียงสวนใดสวนหน่ึงของคํา 
การเปลี่ยนมีลักษณะดังนี้ 
   2.1 ถาคําเดิมมีพยางคเดียวสวนที่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนทั้งหมดเทาที่ปรากฏ
ในภาษาไทยเสียงที่เปลี่ยน ไดแก เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต ดังนี้ 
    ก เปลี่ยนเสียงสระ คําซ้ําที่เปลี่ยนเสียงสระสวนที่เปลี่ยนมักจะเปน
สวนหลังของคํา เชน กินแกน, กวาดแกวด  
    ข เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต คําซ้ําที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกตนั้นมักจะ
เปลี่ยนระดับเสียงของสวนหนาของคําเปนเสียงตรี เชน ด๊ําดํา, ยาวยาว  
   2.2 ถาคําเดิมมี 2 พยางคข้ึนไป เสียงที่เปลี่ยนมักเปนพยางคหลังของสวนที่
เปลี่ยน ซึ่งอาจจะเปนสวนหนา หรือสวนหลังของคําซ้ําและเทาที่ปรากฏในภาษาไทยมักจะเปลี่ยนเสียง
สระ เชน อาหงอาหาร, อาหารอาแหน  
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6. การแบงหมวดหมูทางความหมาย 
 การแบงหมวดหมูทางความหมาย การศึกษาเรื่องการแบงหมวดหมูทางความหมายศึกษาจาก
เกณฑตามแนวคิดของ ไทรงาม ประมวลศิลปชัย15 โดยอางอิงจากโวจิลินส(1957) เปนพื้นฐานซึ่งจําแนก
หมวดหมูทางความหมายออกไดเปน 4 หมวดใหญ คือ  
 1. หมวดคําเก่ียวกับธรรมชาติ 
  1.1 คําเกี่ยวกับภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต คุณสมบัติ อุปกรณและ
วิธีการนําทรัพยากรมาใช เชน แกรไฟต ชอลก เฟลดสปาร คารบอน ปโตรเลียม โอเอซิส 
  1.2 คําเก่ียวกับทองฟา ดวงดาว อากาศ อุณหภูมิ ฤดูกาล ปรากฏการณธรรมชาติ เชน 
เซลเซียส บัลลูน ยูเรนัส ดีเปรสช่ัน บาร โอโซน โรเมอร  
  1.3 คําที่เก่ียวกับพลังงาน ความรอน แสงสวาง ไฟ วัสดุอุปกรณที่ทําใหเกิดพลังงาน 
เชน คอนเดนเซอร นิวเคลียร เอกซเรย แคลอรี่ มอเตอร แอมแปร  
  1.4 คําที่เก่ียวกับสัตว ชนิด ประเภท อวัยวะตางๆของสัตว การเลี้ยงดู การลา อุปกรณ
ในการเลี้ยงสัตวและการลา เชน ชิมแปนซี อะมีบา ไดโนเสาร สตัฟฟ ฮิปโปโปเตมัส 
  1.5 คําที่เกี่ยวกับพืช เชน คลอโรฟลล เฟน เซลลูโลส บารเลย โอค กาเฟอีน 
  1.6 คําที่เก่ียวกับวัน เวลา เชน เทอม 
  1.7 คําที่เก่ียวกับทิศทาง จํานวน ขนาด ปริมาณ มาตราช่ัง ตวง วัด ระยะทาง ลําดับที่ 
อุปกรณและวิธีการในการช่ัง ตวง วัด และการคํานวณ เชน กะรัต เซนติกรัม เมตร คิว นอต เอเคอร 
กรัม มิลลิกรัม 
 2. หมวดคําเก่ียวกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย 
  2.1 คําที่เกี่ยวกับอวัยวะ ภาวการณเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย เชน ทอนซิล เลนส 
แอนติบอดี พลาสมา อะดีนาลิน เฮโมโกบิน 
  2.2 คําที่เกี่ยวกับพัฒนาการของรางกาย สุขภาพ การรักษาพยาบาล อุปกรณและ
วิธีการรักษาพยาบาล เชน กอซ ปลาสเตอร คลินิก ซิฟลิส แอสไพริน 
  2.3 คําที่เก่ียวกับการแตงกาย เครื่องประดับ หมวก ทรงผม รองเทา อุปกรณวิธีการ
แตงกาย เชน แกป มัสลิน เช้ิต ลิปสติก ชีฟอง  
  2.4 คําที่เก่ียวกับการรับความรูสึกทางประสาทสมัผัส เชน การเห็น รูรส ไดกลิ่น ไดยิน 

                                                             

15 ไทรงาม ประมวลศิลปชัย, วัฒนธรรมภาษาของคํายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525,  7-8. 
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  2.5 คําที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว การเคลื่อนยาย เชน ชิกแซ็ก แย็บ สลุต 
โมเมนต 
 3. หมวดคําเก่ียวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิดของมนุษย 
  3.1 คําที่เก่ียวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิดของมนุษย เชน แปลน 
  3.2 คําที่เก่ียวกับคุณคา คานิยมและการเรียนรู เชน ตงฉิน ลออ 
  3.3 คําที่เก่ียวกับลัทธิศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม อุปกรณและสถานท่ีในการประกอบ
กิจการน้ันๆ เชน คอนแวนต เยซู คาทอลิก หรือ โปรเตสแตนต 
 4. หมวดคําเก่ียวกับความสัมพันธกับบุคคล 
  4.1 คําที่เก่ียวกับการจําแนกมนุษยออกเปนกลุมตามเช้ือชาติ เพศ อายุ ความสัมพันธ
ภายในครอบครัว เครือญาติ เชน ดัตช ยิปซี โรมัน 
  4.2 คําที่เก่ียวกับคมนาคม การติดตอสื่อสาร วิธีการ อุปกรณในการสื่อสาร เชน กอปป 
ไซเรน แท็กซี่ โบต เฮลิคอปเตอร 
  4.3 คําที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ การคา เชน เช็ค ดอลลาร แบงก แชร คูปอง 
  4.4 คําที่เก่ียวกับสงคราม การเมือง การปกครอง วิธีการ อุปกรณ ตําแหนงหนาที่ เชน 
แกง ตอรปโด สุลตาน โหวต ฟาสซิส กงสุล 
  4.5 คําที่เก่ียวกับศิลปะ ดนตรี การละเลน กีฬา การพนัน การพักผอนหยอนใจ กลวิธี 
เชน กอลฟ คอนเสิรต แบนโจ โอลิมปก กาสิโน 
  4.6 คําที่เก่ียวกับที่อยูอาศัย เครื่องมือเครื่องใช เชน กอก เต็นท แฟลต โฮเต็ล 
  4.7 คําที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม อุปกรณ และวิธีการประกอบอาหาร เชน กลูโคส 
ซอส วิสกี้ ค็อกเทล เบียร เสิรฟ 
 
7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ไทรงาม  ประมวลศิลปชัย 16 ศึกษาวัฒนธรรมของคํายืมที่ปรากฏในพจนานุกรม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจคํายืมจากภาษาตางประเทศจัดหมวดหมูและ
วิเคราะหคํายืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525 ตามแนว
การแบงวัฒนธรรมภาษาของโวจิลินส (Voegelins) ผลการศึกษาพบวามีคํายืมจากภาษาตางประเทศ 
6,201 คํา จําแนกออกเปน 15 หมวด ไดแก ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเขมร ภาษาตะเลง ภาษาชวา

                                                             

16ไทรงาม  ประมวลศิลปชัย, วัฒนธรรมภาษาของคํายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525. 
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ภาษามลายู ภาษาญวน ภาษาบาลี ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาเบงคอลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาละติน 
ภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ และภาษาฮินดี  
 ผลการศึกษาพบวา คํายืมในหมวดคําเกี่ยวกับธรรมชาติมีจํานวนมากที่สุด คือ 1,772 คํา คํายืม
ในหมวดคําเกี่ยวกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษยมีจํานวนนอยที่สุดคือ  1,370 คํา ลักษณะทาง
วัฒนธรรมภาษาที่ปรากฏในคํายืมแตละภาษา พบวา ภาษาจีนมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับความสัมพันธของ
บุคคลมากที่สุด ภาษาญี่ปุนมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับความสัมพันธของบุคคลมากที่สุด ภาษาเขมรมีคําใน
หมวดคําเก่ียวกับธรรมชาติมากที่สุด ภาษาตะเลงมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับความสัมพันธของบุคคลมาก
ที่สุด ภาษาชวามีคําในหมวดคําเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด ภาษาญวนมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของบุคคลมากที่สุด ภาษาบาลีมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึกและ
คุณคามากที่สุด ภาษาบาลี-สันสกฤตมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษยมากที่สุด 
ภาษาเบงคอลีมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด ภาษาฝรั่งเศสมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของบุคคลมากที่สุด ภาษาละตินมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึกและ
คุณคามากที่สุด ภาษาสันสกฤตมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึกและคุณคามาก
ที่สุด ภาษาอังกฤษมีคําในหมวดคําเก่ียวกับธรรมชาติมากที่สุด และภาษาฮินดีมีคําในหมวดคําเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของบุคคลมากที่สุด 
 
 อรพินท  โลกัตถจริยา 17ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคําศัพทในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และพ.ศ. 2525 เพื่อวิเคราะหหาขอสรุปของสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในลักษณะตางๆ 
 ผลการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลง ของคําศัพท ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงจํานวนคําพบวา คําตั้ง
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 เพิ่มข้ึนจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2493 จํานวน 1,367 คํา และสูญหายไป 2 คํา ซึ่งคําที่เพ่ิมข้ึนมีสาเหตุมาจากการเก็บรวมรวบคําศัพทที่
มีอยูแลวในภาษาท่ีควรรวบรวมไว ในพจนานุกรมซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493    
ยังไมไดรวบรวมไวและการยืมคําซึ่งเปนคําศัพทที่เกิดใหมในภาษาและใชกันอยางแพรหลาย 2.การ
เปลี่ยนแปลงบทนิยามคําศัพทปรากฏการเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะคือบทนิยามคําศัพทที่แตกตางกัน
แตความหมายคําศัพทคงเดิมและบทนิยามคําศัพทที่แตกตางกันทําใหความหมายคําศัพทตางกัน        

                                                             

17อรพินท    โลกัตถจริยา. “การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคําศัพทในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2493 พิมพครั้งที่ 5 และ พ.ศ. 2525 พิมพครั้งที่ 2” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538). 
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3. การเปลี่ยนแปลงลกัษณะอื่นๆที่เก่ียวของ ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานเสียงเชนการสูญเสียง “ร” การ
ซ้ําคํา การละเสียง “กระ” และการเปลี่ยนแปลงดานรูปเขียนคําศัพท เชน เพ่ิมรูปเขียนท่ีใชสําหรับการ
เขาสมาสของคําบาลีและสันสกฤตและการเขาสมาสกับคําอื่นได 4.ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของคําศัพท การเปลี่ยนแปลงของคําศัพทสงผลกระทบในดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  คือ 4.1 ผลกระทบ
ทางดานไวยากรณเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานไวยากรณของคําบางคําเทานั้น ไมใชไวยากรณทั้งระบบ 
ไดแก  1.ประเภทของคําเปลี่ยนไป คือ เปลี่ยนจากความหมายเดียวเปนคําหลายความหมาย  2.ลักษณะ
ของคําที่ใชเฉพาะแหงเปลี่ยนไป คือ คําที่เดิมไมกําหนดลักษณะที่ใชเฉพาะแหงไวเปนคําที่ใชโดยทั่วไป
หรือคําที่กําหนดลักษณะที่ใชเฉพาะแหงไวอยางหน่ึงแลว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชคํานั้นใน
ลักษณะเฉพาะแหงข้ึน หรือเปลี่ยนลักษณะแหงการใชไปจึงทําใหลักษณะของคําที่ใชเฉพาะแหง
เปลี่ยนไป  3.ชนิดของคําเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงบทนิยามคําศัพทบางคํามีผลทําใหหนาที่หรือชนิด
ของคําตามหลักไวยากรณเปลี่ยนไปดวย 4.2 ผลกระทบทางความหมายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 
ลักษณะ 1.การเปลี่ยนแปลงบทนิยามใหเปนตามหลักตรรกวิทยามีผลทําใหความหมายของคําศัพทอื่นที่
เกี่ยวของเปลี่ยนไปดวย 2.การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําศัพททําใหความหมายหลักของคํา
เปลี่ยนไป  3.การเปลี่ยนแปลงเสียงหรือรูปเขียนของคําศัพททําใหความหมายของคําศัพทเปลี่ยนไป  
4.3 ผลกระทบตอการใชภาษาในการเขียนบทนิยามเกิดการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะตางๆคือ 1.การใชคํา
บางคําตางไปจากเดิม 2.การใชคําที่เปนปจจุบันแทนคําเดิมที่เปนคําเกา 3.การใชคําที่เปนศัพททาง
วิทยาศาสตร พฤกษศาสตรและสัตววิทยาแทนคําอธิบายลักษณะของพืช สัตวและสิ่งตางๆแบบเดิม  4.
การใชหนวยวัดหรือคําบอกขนาดตางไปจากเดิม 4.4 ผลกระทบตอจํานวนคําการเปลี่ยนแปลงของ
คําศัพทที่มีผลใหจํานวนคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 เพ่ิมข้ึนคือการ
เปลี่ยนแปลงบทนิยามคําศัพทตามหลักตรรกวิทยาและการเปลี่ยนแปลงดานเสียงและรูป 
 
 สุกัญญาโสภี  ใจกล่ํา18 ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานคําและความหมายของคํา
ภาษาบาลี-สันสกฤตในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 โดยนําคําภาษา
บาลี-สันสกฤตจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 มาเปรียบเทียบกัน
เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงในดานจํานวนคําที่ เพิ่มข้ึนและสูญไป  แลวนําคําที่ เพิ่มข้ึนและสูญไปมา     
จําแนกตามลักษณะวัฒนธรรมทางภาษา สวนวิธีการศึกษาดานความหมายคือนําคําภาษาบาลี  - 

                                                             

18สุกัญญาโสภี  ใจกล่ํา. “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานคําและความหมายของคําภาษาบาลี - สันสกฤตใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549). 
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สันสกฤต  คําเดียวกันที่พบในพจนานุกรมท้ัง 2 ฉบับมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาการเปลี่ยนแปลง
ความหมาย 
 ผลการศึกษา พบวา คําภาษาบาลี-สันสกฤตในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ .ศ. 2525 
มีจํานวนทั้งสิ้น 6,460 คํา คําภาษาบาลี-สันสกฤตในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ .ศ. 2542 มี 
6,513 คําเปนคําที่เพิ่มข้ึน 72 คํา เปนคําที่สูญไป 19 คําลักษณะการเพ่ิมของคํามากที่สุด คือ การเพิ่ม
คําที่มีความหมายใหมสวนลักษณะการสูญของคํามากที่สุดคือเปนการสูญคําไปโดยสิ้นเชิงเมื่อจําแนกคํา
ตามลักษณะวัฒนธรรมภาษา หมวดคําที่พบมากที่สุดในคําบาลี-สันสกฤตที่เพิ่มข้ึนและสูญไปคือหมวด
คําเกี่ยวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึก และคุณคา สวนในดานความหมายคําบาลี-สันสกฤต ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความหมายมี 217 คํา ประเภทของการเปลี่ยนแปลงความหมายที่พบมากท่ีสุดคือคําบาลี-
สันสกฤตที่มีความหมายกวางออกและพบนอยที่สุดคือ คําภาษาบาลี-สันสกฤตที่มีความหมายยายที่ 
  
 เกื้อกมล  พฤกษประมูล19 ศึกษา “ศัพทบัญญัติ” ที่ เกิดกอนการต้ังคณะกรรมการ
บัญญัติศัพท เพื่อวิเคราะหหาโครงสรางของศัพทบัญญัติ ลักษณะและการสรางศัพทบัญญัติ และ
สถานภาพของศัพทบัญญัติในภาษาไทยปจจุบัน  

 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของการยืมคําภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทย มี 3 ลักษณะ 
ไดแก การยืมปน การยืมแปล และการสรางคําใหม ซึ่งการยืมคําทั้ง 3 ลักษณะถือเปนศัพทบัญญัติ 
เพราะเปนคําที่เกิดข้ึนใหมเพื่อใชเรียกสิ่งใหมๆ ที่ยังไมเคยมีคําเรียกมากอนในภาษาไทย โครงสราง    
ของศัพทบัญญัติกอน พ.ศ. 2485 ไดแก ศัพทบัญญัติที่เปนคําเดี่ยว คําประสม คําซอน คําผสาน และ
คําสมาส ผลของการศึกษาโครงสรางของศัพทบัญญัติที่เปนคําเดี่ยว มีจํานวนพยางคไมเกิน 3 พยางค 
ศัพทบัญญัติที่เปนคําประสม เปนคําประสมที่ประกอบดวยสวนหลักกับสวนขยายมากกวาสวนหลักกับ
สวนหลัก ศัพทบัญญัติที่เปนคําซอน พบวา เปนคําซอนไมเกิน 2 หนวย ซึ่งมีจํานวนพยางค 2-7 พยางค 
ศัพทบัญญัติที่เปนคําสมาสจะมีจํานวนคําไมเกิน 3 คํา และ ศัพทบัญญัติที่เปนคําผสานปรากฏนอยมาก 
กลาวไดวาโครงสรางของศัพทบัญญัติมลีักษณะเปนคําประสมมากกวาคําชนิดอ่ืน ลักษณะการสรางศัพท
บัญญัติกอน พ.ศ. 2485 ไดแก การบัญญัติศัพทอยางไมเปนทางการและการบัญญัติศัพทอยางเปน
ทางการ ซึ่งการบัญญัติศัพทอยางไมเปนทางการปรากฏการสรางคําแบบคําประสมมากกวาวิธีอื่นๆ และ
การบัญญัติศัพทอยางเปนทางการปรากฏการสรางคําแบบคําสมาสและหลายคํายังปรากฏใชจนถึง
                                                             

 19เก้ือกมล  พฤกษประมูล , “ศัพทบัญญัติที่เ กิดกอนการตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพทภาษาไทยของ
ราชบัณฑิตยสถาน” (ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532). 



36 

ปจจุบัน ในสวนของสถานภาพของศัพทบัญญัติในภาษาไทยปจจุบัน มีทั้งคําที่ยังปรากฏใชจนถึงปจจุบัน
และคําที่เลิกใชไปแลว 

 ฐิติ รั ตน   รักษาศรี 20 ศึกษาเ รื่ อ ง คํา ศัพทภาษาตะ วันตกในพจนานุกรม ไทย  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีจุดประสงคเพื่อศึกษาปริมาณคําศัพทภาษาตะวันตก ประกอบดวย
ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และ
จัดหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทภาษาตะวันตก และวิเคราะหลักษณะการยืมคําศัพทภาษา
ตะวันตก  
 ผลการศึกษา พบวา ปริมาณคําศัพทภาษาตะวันตก ประกอบดวยภาษาอังกฤษและภาษา
ฝรั่งเศส จํานวน 1,007 คํา คําภาษาอังกฤษ จํานวน 985 คํา คิดเปนรอยละ 97.82 และภาษาฝรั่งเศส 
จํานวน 22 คํา คิดเปนรอยละ 2.18 การจัดหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทภาษาตะวันตก แบง
ออกเปน 5 หมวดใหญ คือ หมวดคําเก่ียวกับธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 46.7 หมวดคําเกี่ยวกับมนุษยและ
พฤติกรรมของมนุษย คิดเปนรอยละ 9.73 หมวดคําเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิดของมนุษย 
คิดเปนรอยละ 12.1  หมวดคําเก่ียวกับความสัมพันธกับบุคคล คิดเปนรอยละ 31.1 และหมวดคําอื่นๆ 
คิดเปนรอยละ  0.19 และการศึกษาลักษณะการยืมคําศัพทภาษาตะวันตก สามารถแบงลักษณะการยืม
คําศัพทออกเปน 5 ลักษณะ คือ การทับศัพท คิดเปนรอยละ 54.2  การสรางคําศัพทใหมจากคําไทย
หรือบาลีสันสกฤตโดยการหาคํามูลมาเทียบและการประสมคํา คิดเปนรอยละ 33.5 การใชคําศัพทปนคํา
ไทยหรือบาลีสันสกฤต คิดเปนรอยละ 2.48 การแปล คิดเปนรอยละ  8.54 และการยอคําหรือตัดคําคิด
เปนรอยละ 1.19 
  
 สิริภัทร  พรหมราช21 ศึกษาเรื่องพัฒนาการของคํายืมภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525 และพ.ศ. 2542 จุดประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของ
คํายืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พ.ศ. 2525 และพ.ศ. 
2542 ในดานจํานวนคําศัพท การสรางคําศัพท การจําแนกหมวดคําศัพท และพัฒนาการดานบทนิยาม
ศัพท โดยศึกษาจากคํายืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้ง 3 เลม จํานวน 1,303 คําแบงขอมูล

                                                             

20ฐิติรัตน  รักษาศรี. “คําศัพทภาษาตะวันตกในพจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542” 
(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551). 
 21สิริภัทร   พรหมราช .  “พัฒนาการคํายื มภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2493  พ.ศ. 2525 และพ.ศ. 2542” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาไทย)  สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551). 
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ออกเปน 2 ชวง คือ ชวงพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2525 และชวง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2542  โดยศึกษาพัฒนาการดานจํานวนคํา
การจําแนกหมวดหมูคําศัพท และการสรางคําศัพทของคํายืมภาษาอังกฤษที่เพิ่มข้ึนและพิจารณา
พัฒนาการดานบทนิยามศัพท 
 ผลการศึกษา พบวา จํานวนคํายืมภาษาอังกฤษที่เปนคําต้ัง มีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกครั้งในการชําระ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยชวงแรกเพิ่มข้ึน 527 คํา คิดเปนรอยละ 79.01 พบมากท่ีสุดใน
หมวดวิทยาศาสตร ชวงที่ 2 เพิ่มข้ึน 39 คํา คิดเปนรอยละ 3.16 พบมากท่ีสุดในหมวดเบ็ดเตล็ด การ
สรางคําศัพทของคํายืมภาษาอังกฤษที่เพ่ิมข้ึนในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชวงที่สอง พบ 3 
ลักษณะใหญๆ ตรงกัน คือ การทับศัพท การบัญญัติศัพทและการแปลศัพท แตมีความแตกตางกันใน
ดานพัฒนาการของบทนิยามศัพททั้งสองชวง พบ 2 ลักษณะตรงกัน คือ บทนิยามศัพทเปลี่ยนแปลง
ความหมายคงเดิม และบทนิยามเปลี่ยนแปลงความหมายเปลี่ยนแปลง โดยมีเคาความหมายเดิม     
แบงออกเปนความหมายแคบเขา ความหมายกวางออกและความหมายยายที่ 
 
 ศุภกร  เลิศอมรมีสุข22 ศึกษาพัฒนาการของคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย 
สมัยตางๆ เพ่ือวิเคราะหพัฒนาการดานจํานวนคําศัพทของคํายืมภาษาจีนในดาน พัฒนาการดานกลุม
ความหมายและจํานวนคํายืมภาษาจีนในแตละกลุมความหมาย พัฒนาการดานความเปลี่ย นแปลง
อักขรวิธีของคํายืมภาษาจีน พัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํายืมภาษาจีน โดยศึกษา
ขอมูลจากคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยที่ตีพิมพตั้งแต พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2554 จํานวน 
17 เลม แบงเปน 3 สมัย สมัยละ 55 ป  

 ผลการศึกษาพบวา คํายืมภาษาจีนที่ปรากฏแบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย 
ประเภทที่ 1 คําจีนที่ปรากฏเฉพาะสมัย แบงออกเปน การปรากฏเฉพาะสมัยที่ 1 รอยละ 2.7 สมัยท่ี 2 
รอยละ 0.86 และ สมัยที่ 3 รอยละ 54.87 ประเภทที่ 2 คําจีนที่ปรากฏรวมสมัย ประกอบดวย การ
ปรากฏรวมสมัยที่ 1 และ 2 รอยละ 0.69 การปรากฏรวมสมัยที่ 2 และ 3 รอยละ 21.19 การปรากฏ
รวมสมัยที่ 1 และ 3 รอยละ 1.57 และ คําที่ปรากฏรวมทั้ง 3 สมัย รอยละ 18.05 พัฒนาการดานกลุม
ความหมายของคํายืมภาษาจีน ปรากฏดังนี้ สมัยที่ 1 ปรากฏกลุมความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ    
เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือนมากทีสุ่ด รอยละ 2.68 สมัยที่ 2 และ 3 ปรากฏกลุมความหมายเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ กิริยา อาการและพฤติกรรมมากที่สุด  รอยละ 4.71 และรอยละ 15.42 ตามลําดับ 
                                                             

 22ศุภกร   เลิศอมรมีสุข ,  “พัฒนาการของคํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย” (ปริญญา          
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556). 
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พัฒนาการดานการเปลี่ยนแปลงอักขรวิธี ปรากฏการเปลี่ยนแปลงดานพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต 
โดยการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในสมัยท่ี 2 เปรียบเทียบกับสมัยที่ 1 ปรากฏการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 
และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางดานพยัญชนะปรากฏมากที่สุด รอยละ 22.42 พัฒนาการดานการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมาย พบวา ความหมายของคํายืมภาษาจีนสวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานความหมาย ในสวนของการเปลี่ยนแปลงทางความหมายพบวา คํายืมภาษาจีนที่ปรากฏในสมัย
ที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับความหมายในสมัยที่ 2 ปรากฏการเปลี่ยนแปลงความหมายแบบกวางออกมาก
ที่สุด รอยละ 26.74 

  เสาวรส  มนตวิเศษ23 ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพทเดียวกัน
ในพจนานุกรมของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร กับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 
 ผลการศึกษาพบวา พจนานุกรมของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร  ปรากฏวิธีนิยาม
ความหมายศัพท 9 วิธี ไดแก การอธิบาย การวิเคราะห การแปลศัพท การใหคําจํากัดความ การอางคํา
ในพจนานุกรมเดียวกัน การบอกขอบเขตการใช การปฏิเสธความหมายตรงขาม การอธิบายโดยนัย และ
การนิยามเชิงปฏิบัติการ เม่ือนําผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายของพจนานุกรมทั้ง 2 
ฉบับ พบวา วิธีการนิยามศัพทบางวิธี ไดแก การอธิบาย การวิเคราะห การแปลศัพท การอางคําใน
พจนานุกรมเดียวกัน การปฏิเสธความหมายตรงขาม การอธิบายโดยนัย และการนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ปรากฏใชเพ่ิมข้ึนในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ในขณะท่ีวิธีการใหคําจํากัดความ 
และการบอกขอบเขตการใช ปรากฏลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ พจนานุกรมของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. 
แชนดเลอร การนิยามที่ปรากฏรูปแบบใหมเพิ่มข้ึนใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
คือ การนิยามโดยใชตัวเลขบอกความหมาย การศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางของบทนิยามความหมาย
ใน พจนานุกรมของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 พบวา ลักษณะของโครงสรางการนิยามเปนแบบโครงสรางเดี่ยวและโครงสรางผสม และพบวามี
โครงสรางผสมมากกวาโครงสรางเดี่ยว  

  

                                                             

 
23เสาวรส  มนตวิเศษ, การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพทเดียวกันในพจนานุกรมของ 

เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 
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บทท่ี 3 
การสรางคําและหมวดหมูทางความหมายของคําศัพท 

ในพจนานุกรมคําใหม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
 

 การนําเสนอผลการศึกษาคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการ
สรางคําและการจัดหมวดหมูทางความหมาย ประเด็นการศึกษาประกอบดวยรูปแบบการสรางคําที่
ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทที่
ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
 โดยศึกษาจากขอมูลคําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหมทั้ง 3 เลม ประกอบดวย 
พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 ปรากฏคําศัพท จํานวน 1,324 คํา พจนานุกรม  
คําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 ปรากฏคําศัพท จํานวน 939 คํา และ พจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 ปรากฏคําศัพท จํานวน 959 คํา ผลการศึกษานําเสนอไดตามประเด็น
ดังตอไปนี้  
  

 การสรางคําในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน  
 
 การศึกษาคําศัพทจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวา สามารถแบง
รูปแบบการสรางคําออกเปน 6 รูปแบบ ดังตอไปนี ้
 1. คําประสม (Compound word) หมายถึง การสรางคําโดยนําหนวยคําอิสระ 2 หนวย    
ข้ึนไป มาประสมกันและเกิดเปนคําใหมที่มีความหมายใหม 1 หนวยความหมาย โดยความหมายที่
ปรากฏใหมอาจมีเคาความหมายเดิมปรากฏอยูมากหรือนอยก็ได ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
ฉ่ิงฉับทัวร การประสมคําระหวางหนวยคําอิสระ  

2 หนวย ประกอบดวย  
ฉ่ิงฉับ + ทัวร 

ฉ่ิ ง ฉั บ  ม าจ าก เ ครื่ อ งดนตรี ที่ ใ ช
ประกอบจังหวะในขณะรองเพลง
ระหวางเดินทาง 
ทัวร มาจากคําภาษาอังกฤษ tour  
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คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
พวงมาลัยพาว -

เวอร 
การประสมคําระหวางหนวยคําอสิระ  
2 หนวย ประกอบดวย 
พวงมาลัย + พาวเวอร 

พาวเวอร ตัดมาจากคําภาษาอังกฤษ 
power steering  

   
ทิงเจอรเบอรี่ การประสมคําระหวางหนวยคําอสิระ  

2 หนวย  

ทิงเจอร + เบอรี่ 

ทิง เจอร  มาจากคําภาษาอังกฤษ 
tincture 

เบอรี่ มาจาก สะตอเบอรี่ (สะตอ เติม
สรอยเลียนคําวา strawberry 

 2. คําประสาน (Complex word) หมายถึง การสรางคําโดยนําหนวยคําอยางนอย 2 หนวย   
ซึ่งตองเปนหนวยคําไมอิสระอยางนอย 1 หนวย โดยหนวยคําไมอิสระอาจปรากฏตนคําหรือทายคํา   
ก็ได หรือเกิดจากการนําหนวยคําไมอิสระ 2 หนวยมาประกอบกัน ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
นักแซง การประสานระหวาง  

หนวยคําไมอิสระ กับ หนวยคําไมอิสระ 
นัก + แซง 

คนที่ฉกชิงว่ิงราวหรือลวงกระเปาผูอื่น
เพ่ือขโมยของ 

   
ชาวเขา การประสานระหวาง  

หนวยคําไมอิสระ กับ หนวยคําอิสระ 
ชาว + เขา 

กลุมคนท่ีตั้งบานเรือนอยูบนเขา (บาง
ทีใชคูกับ คําวา ชาวเรา) 

   
สบายปรื๋อ การประสานระหวาง  

หนวยคําอิสระ กับ หนวยคําไมอิสระ 
สบาย + ปรื๋อ 

สบายมาก 

 

 3. คําซอน (Synonymous compound) หมายถึง การสรางคําโดยการนําคํา 2 คํา มาซอน
กัน โดยคําที่นํามาซอนกันมักใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน หรือเปนคําที่มี
ความหมายตรงขามกัน พบ 2 รูปแบบ ไดแก คําซอนเพ่ือความหมาย และคําซอนเพ่ือเสียง มี
รายละเอียดดังนี้ 
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  3.1 คําซอนเพื่อความหมาย หมายถึง การนําคํา 2 คําที่มีความหมายเหมือนกัน 
ใกลเคียงกัน ทํานองเดียวกัน หรือตรงขามกันมาซอนกัน พบ 3 รูปแบบไดแก คําซอนเพ่ือความหมาย
สองพยางค  คําซอนเพ่ือความหมายสามพยางค และคําซอนเพ่ือความหมายสี่พยางค มีรายละเอียด
ดังนี้     
   3.1.1 คําซอนเพ่ือความหมายสองพยางค หมายถึง คําพยางคเดียวสองคําที่
มีความหมายเหมือนกัน ใกลเคียงกัน ทํานองเดียวกัน หรือตรงขามกันมาซอนกัน ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
ตรวจเช็ก การซอนคําทีม่ีความหมายเหมือนกัน เช็ก มาจากคําภาษาอังกฤษ check 

หมายถึง การตรวจ 
   
อวบอิ่ม การซอนคําทีม่ีความหมายใกลเคียงกัน อวบ หมายถึง มีเนื้อหนังสมบูรณเตง

ตึงกวาปกติ 
อิ่ม หมายถึง เตม็แลว, พอแลว 

 

   3.1.2 คําซอนเพ่ือความหมายสามพยางค หมายถึง การนําคําพยางคเดียว 
1 คํา กับ คําสองพยางค 1 คําซอนกัน ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
มวยมรณัง คําซอนที่มีความหมายเหมือนกัน 2 คํา  

ประกอบดวย  
คําพยางคเดียว + คําสองพยางค 
มวย + มรณัง 

มวย หมายถึง ตาย, สิ้นสุด, วอดวาย 
มรณัง หมายถึง ตาย 

   
แข็งกระดาง คําซอนที่มีความหมายเหมือนกัน 2 คํา  

ประกอบดวย  
คําพยางคเดียว + คําสองพยางค 
แข็ง + กระดาง 

แข็ง หมายถึง การดาง, ไมออน, ไมนิ่ม
, ไมรูสึกสงสาร 
กระดาง  หมายถึง  คอนขางแข็ง ,  
ไมนิ่มนวล ขัดแข็ง  

 

   3.1.3 คําซอนเพ่ือความหมายสี่พยางค หมายถึง การนําคําพยางคเดียว คํา
สองพยางค หรือคําสามพยางคมาซอนกันเปนคําซอนสี่พยางค ดังตัวอยางตอไปนี้   
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คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
เครื่องดองของเมา การซอนคําทีม่ีความหมายเหมือนกัน 2 

คํา มาซอนกัน ประกอบดวย คําซอน
สองพยางค + คําซอนสองพยางค 
เครื่องดอง + ของเมา 

สิ่งที่ดืม่กินแลวทําใหเมา  

   
วันรายคืนราย การซอนคําทีม่ีความหมายเตางกัน 2 คู 

มาซอนกัน ประกอบดวย คําสอง
พยางค + คําสองพยางค 
วันราย  + คืนราย 

วันที่ เคราะหราย (เลียนคําวา วันดี  
คืนดี ซึ่งหมายถึง โอกาสที่เหมาะ) 

 

  3.2 คําซอนเพื่อเสียง หมายถึง การนําคําพยางคเดียวหรือหลายพยางคที่มีเสียง
พยัญชนะตนเหมือนกันและเสยีงพยัญชนะตัวสะกดอาจเหมือนกันหรือตางกันแตประสมดวยเสียงสระ
ตางกันซอนกัน ความหมายของคําซอนอยูที่พยางคใดพยางคหนึ่งหรืออยูที่ทุกพยางครวมกัน คําซอน
เพื่อเสียงมักมีจาํนวนพยางคเปนคู พบ 3 รูปแบบไดแก คําซอนเพ่ือเสียงสองพยางค คําซอนเพ่ือเสียงสี่
พยางค คําซอนเพ่ือเสียงหกพยางค ดังรายละเอียดดตอไปน้ี   
   3.2.1 คําซอนเพ่ือเสียงสองพยางค หมายถึง การนําคําสองพยางคที่มีเสียง
สระตางกัน แตมีเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงเดียวกัน และเสียงพยัญชนะสะกดอาจเหมือนกันหรือ
ตางกันมาซอนกัน เกิดเปนคําซอนสองพยางค 1 คํา ความหมายของคําซอนประเภทน้ีอยูที่ทุกพยางค
รวมกัน ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
เนี้ยบนิ้ง การซอนคําเพ่ือเสียงที่มีเสียงพยัญชนะ

ตนเหมือนกัน  เสียงสระและเสียง
ตัวสะกดตางกัน  

ประณีต, เรียบรอย, สมบรูณ, ไมมีที่ต ิ

   
เว่ินเวอ การซอนคําเพ่ือเสียงที่มีเสียงพยัญชนะ

ตนเหมือนกัน  เสียงสระและเสียง
ตัวสะกดตางกัน 

พูดเพอเจอ, พูดไรสาระ 
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   3.2.2 คําซอนเพ่ือเสียงสี่พยางค หมายถึง การนําพยางค 4 พยางคมาซอน
กัน โดยอาจเปนคําที่ไมมีความหมายทั้งสี่พยางครวมกันแลวจึงมีความหมาย หรือเกิดจากการนํา
พยางคสองพยางค คําสองคํามาซอนกัน หรือการนําคํา 2 พยางคหรือ 2 คําโดยมีพยางคที่หน่ึงและ
สามเปนคําเดียวกันหรือสระสัมผัสกัน ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
ข้ึนอายข้ึนอี การซอนคําที่มีพยางคที่หน่ึงกับพยางค

ที่สามเปนคําเดียวกัน  
ข้ึนอาย + ข้ึนอี 

เปลี่ยนคําพูดมาใช คําหยาบเพราะ
โกรธเปนตน  

   
นุงลมหมฟา การซอนคําท่ีเกิดจากคํา 2 คํา โดยให

คําพยางคที่ 2 และ 3 สัมผัสสระกัน 

นุงลม + หมฟา 

ไมสวมเสื้อผา, เปลือยกาย 

 

   3.2.3 คําซอนเพ่ือเสียงหกพยางค หมายถึง การนําคํา 4 คํา หรือพยางค 4 

พยางค แทรกหรือเติมระหวางคําหรือความเดิมที่มีอยูแลว 2 คํา หรือ 2 พยางค พยางคที่สามกับ
พยางคที่สี่มีสัมผัสสระกัน ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
เฒาชเรแกชรา การนําคําเดิม 2 คือ คือ เฒาและแก  

มาเพ่ิมพยางค  
เฒา + แก เกิดคําใหม คือ  
เฒาชเรแกชรา 

แกเฒา  

 

 4. คําซ้ํา (Reduplication) หมายถึง การนําคําคําเดียวกันมาซ้ํากัน การเขียนคําซ้ํานิยมใช       
ไมยมก(ๆ) แทนการเขียนซ้ํารูปเดิม ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
สั่วๆ การนําคําเดียวมาซ้ํากัน โดยใชไมยมก

(ๆ) 
ไมมีคุณภาพ 
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คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
เวล่ําเวลา การซ้ําคําเดิม คือคําวา เวลา โดยการ

เปลี่ยนเสียง สระและวรรณยุกต 
เวลา, เวลาที่สมควร, เวลาท่ีเหมาะ 

 

 5. การใชตัวยอหรืออกัษรยอ (Abbreviations) หมายถึง การใชอักษรยอของแตละคําจากคํา
เดิมมาประกอบเขาดวยกัน ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
สทร. 
[สอ-ทอ-รอ] 

ยอมาจาก เสือกทุกเรื่อง เปนการยอคําเพื่อหลีกเลี่ยงการใช
ภาษาท่ีไมสุภาพหรือไมเหมาะสมเปน
การยอคําเพื่อหลีกเลี่ยงการใชภาษาที่
ไมสุภาพหรือไมเหมาะสม 

   
ผบทบ. ยอมาจาก ผูบัญชาการท่ีบาน ผูบัญชาการท่ีบาน หมายถึง ภรรยา 

  

 6. คํายืม (Loan words) พบ 4  รูปแบบ คือ การทับศัพท การบัญญัติศัพท การยืมปน และ
การยืมแปล ดังรายละเอียดดตอไปน้ี   
  6.1 การทับศัพท (Phonetic Substitution) หมายถึง การนําเอาคําภาษาอ่ืนมาใช
สื่อความหมายโดยการถายเสียงตัวอักษรทุกตัวเปนอักษรไทยท่ีมีเสียงใกลเคียงกับคําเดิมมากที่สุด 
หากไมปรากฏเสียงที่ใกลเคียงกันใหเปลี่ยนแปลงเสียงใหสอดคลองกับระบบเสียงของภาษาไทย      
ดังตัวอยางตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
คัสโนวา อ. casanova น. ผูชายซึ่งรูกันโดยท่ัวไปวาเปนคน

เจาชูมาก 
   
ปะติโคต, เปตติ
โคต 

อ. petticoat น. กระโปรงช้ันในมักมีลูกไมประดับที่
ชาย 
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คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
สึนาม ิ อ. tsunami น. คลื่นหรือกลุมคลื่นที่มีจุดกําเนิดอยู

ในทะเลลึก มักปรากฏหลังแผนดินไหว
ขนาดใหญใตทะเล ภูเขาไฟใตทะเล
ระเบิด ดินใตทะเลถลม แผนดินใต
ทะเลทรุด หรืออุกกาบาตขนาดใหญ
ตกลงในทะเล 

  6.2 การบัญญัติศัพท (Technical Term) หมายถึง การคิดสรางคําศัพทข้ึนใชแทน
คําศัพทเดิมของภาษาเดิมใหสามารถสื่อความหมายไดครอบคลุมหรือใกลเคียงคําเดิม ดังตัวอยาง
ตอไปนี้   
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
ภาษามือ บัญญัตจิากภาษาอังกฤษ คือ sign 

languge 

น .  ร ะ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ใ ช ก า ร
เคลื่อนไหวของมือ นิ้ว และสวนตางๆ
ของใบหนา 

   
วิสัยทัศน บัญญัตจิากภาษาอังกฤษ คือ 

vision 

น. ความสามารถในการจินตนาการ 
คาดการณ หรือมองเห็นเหตุการณ
ตางๆ โดยเฉพาะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
และวางมาตรการเพื่อปองกันหรือ
แกปญหาที่จะเกิดข้ึน 

   
สารตานอนุมูลอิสระ บัญญัตจิากภาษาอังกฤษ คือ 

antioxidant 

น.  สารท่ีขจัดอันตรายอันเกิดจาก
อนุมูลอิสระโดยตอตานหรือยับยั้ ง
ปฏิกิริยาลูกโซของอนุมูลอิสระ เพื่อ
ไมใหอนุมูลอิสระทําลายเซลลตางๆใน
รางกาย 
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  6.3 การยืมแปล (Loan translation) หมายถึง การแปลศัพทจากภาษาตางประเทศ
โดยสรางคําข้ึนใหมอาจเปนคําภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ได ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
ดื่มน้ําผึ้งพระจันทร แปลมาจากภาษาอังกฤษ คือ 

honeymoon 

ก. เที่ยวพักผอนกันตามลําพังหลัง
แตงงาน(ใชกับคูแตงงาน) 

   
ทีวีสาธารณะ แปลมาจากภาษาอังกฤษ คือ 

Public Broadcasting Service 

หรือ PBS 

น. สถานีโทรทัศนที่เสนอรายการท่ีมี
สาระและ เปนประโยชน แก ผู ชม
โดยทั่วไปเปนสถานีโทรทัศนของ
ประชาชนและไมมีโฆษณา 

   
กลอนเปลา แปลมาจากภาษาอังกฤษ  คือ 

blank verse 

น .  คํ า ป ร ะ พั น ธ ที่ ไ ม กํ า ห น ด  
ฉันทลักษณตามแบบแผน 

 

  6.4 การยืมปน (Loan blends) หมายถึง การสรางคําโดยใชทั้งคําภาษาไทยและคํา
ภาษาตางประเทศทับศัพทมาปะปนกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
รังสีเอกซ สรางคําโดยใชคําภาษาไทย รวม

กับคําภาษาอังกฤษ 
ประกอบดวย 
รังสี + เอกซ 

เอกซ ตัดมาจาก อ. x-ray 

   
วอลเลยบอลชายหาด สรางคําโดยใชคําภาษาอังกฤษ 

รวมกับคําภาษาไทย 
ประกอบดวย 
วอลเลยบอล + ชายหาด 

แปลมาจาก อ. beach volleyball 
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คําศัพท การสรางคํา ความหมาย/ท่ีมา 
บัตรเครดิต สรางคําโดยใชคําภาษาไทย รวม

กับคําภาษาอังกฤษ 
ประกอบดวย 
บัตร + เครดิต 

เครดิต มาจาก อ. credit 

 
 ผลการศึกษาการสรางคําในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปรากฏรูปแบบการ
สรางคํา 6 รูปแบบ ไดแก คําประสม คําประสาน คําซอน คําซ้ํา การใชตัวยอหรืออักษรยอและคํายืม 
ดังรายละเอียดที่กลาวมาแลวขางตน 
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 หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน 
 
 การศึกษาคําศัพทจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
 โดยศึกษาจากขอมูลความหมายคําศัพทที่ ปรากฏในพจนานุกรมคําใหมทั้ ง 3 เลม
ประกอบดวย พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 ปรากฏความหมายคําศัพท จํานวน 
2,018 ความหมาย พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 ปรากฏความหมายคําศัพท 
จํานวน 1,284 ความหมาย และ พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 ปรากฏ
ความหมายคําศัพท จํานวน 1,237 ความหมาย 

 การศึกษาเรื่องหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ผูวิจัยไดแบง
หมวดหมูทางความหมายตามแนวทางของการวิเคราะหการแบงวัฒนธรรมภาษาตามแนวของโวจิลิน 
(Voegelins) ที่เรียกวา (Hopi Domain) ไดจําแนกลักษณะทางวัฒนธรรมภาษาออกเปน 4 หมวด
ใหญประกอบดวย หมวดคําเกี่ยวกับธรรมชาติ หมวดคําเกี่ยวกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย 
หมวดคําเก่ียวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึก และคุณคา และหมวดคําเกี่ยวกับความสัมพันธของ
บุคคล ไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 จากการศึกษาวิเคราะหหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน สามารถแบงประเภทของหมวดหมูทางความหมาย ไดดังตอไปนี้  
 1. หมวดคําเก่ียวกับธรรมชาติ ไดแก 
  1.1 คําเก่ียวกับภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต คุณสมบัติ อุปกรณ และ
วิธีนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช พบจํานวน 13 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้  
 

แกมลิง น. แหลงพักน้ําเพื่อรับนํ้าปริมาณมาก ชวยไมใหเกิดน้ําทวม เชน 
แกมลิงรับนํ้าแถบชานเมือง ชวยไมใหน้ําทวมกรุงเทพฯ.  

  ล.1 น.18 
   
สึนาม ิ น. คลื่นหรือกลุมคลื่นที่มีจุดกําเนิดอยูในเขตทะเลลึก มักปรากฏ

หลังแผนดินไหวขนาดใหญใตทะเล ภูเขาไฟใตทะเลระเบิด ดิน
ใตทะเลถลม แผนดินใตทะเลทรุด หรืออุกาบาตขนาดใหญตกลง
ในทะเล. (อ. tsunami). 

  ล.2 น.129 
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ไพลิน น. รัตนชาติชนิดหนึ่ง สวนมากสีน้ําเงิน มีความแข็งรองจากเพชร. 
  ล.3 น.80 

 

  1.2 คําเก่ียวกับทองฟา ดวงดาว อุณภูมิ ฤดูกาล ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจาก
ทองฟา คุณสมบัติและวิธีการศึกษาเก่ียวกับทองฟา จํานวน 13 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ซัมเมอร น. ฤดูรอน เชน ซัมเมอรนี้ลูกไดทุนไปเรียนที่องักฤษ. 
  ล.1 น.60 
   
ฝนดาวตก น. ดาวตกที่มีปริมาณมากกวาหรือถ่ีกวาดาวตกปรกติ เกิดจากโลก

โคจรผานเขาไปในแนวเสนทางที่ดาวหางเคยผานมากอน แลว
โลกดูดเศษซากกอนหินและฝุนผงท่ีดาวหางทิ้งไวใหเขามาในช้ัน
บรรยากาศของโลก เชน กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวาจะมีฝน
ดาวตกคืนวันอาทิตยน้ี. (แปลมาจาก อ. meteor shower). 

  ล.2 น.85 
   
ดาว น. สิ่งที่เห็นเปนดวงมีแสงระยิบระยับในทองฟาเวลามืดนอกจาก

ดวงอาทิตยและดวงจันทร, แตในตําราโหราศาสตรถือวา ดวง
อาทิตยและดวงจันทรเปนดาวในพวกดาวนพเคราะห ; เรียก
กลุมดาว เชน ดาวลูกไก ดาวจระเข ดาวไถ; เรียกบุคคลที่เดน
ในทางใดทางหน่ึง; เรียกสิ่งที่มีรูปเปนเฉกคลายคลึงเชนน้ัน เชน 
ดาวเครื่องหมายยศทหารตํารวจ; ช่ือลายประดับเพดานเปน
ดวง ๆ มีหลายชนิด เชน ดาวจงกล. ดาวรังแตน. ดาวกระจาย. 
(พจน.)  

  ล.3 น.46 
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  1.3 คําเก่ียวกับพลังงาน ความรอน แสงสวาง ไฟ และแหลงพลังงาน ปรากฏจํานวน 
9 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ทองดํา น. น้ํามัน เชน ประเทศน้ีร่ํารวยมาก นอกจากจะมีทองคําแลวยังมี
ทองดําอีกดวย. 

  ล.1 น.85 
   
นีออน น. แกสเฉ่ือย. (พจน.). 
  ล.2 น.67 
ช็อต ก. ลัดวงจร (ใชกับกระแสไฟฟา) เชน เขาพยายามหาวสาเหตุทีท่ํา

ใหไฟฟาช็อต. 
  ล.3 น.41 

 

  1.4 คําเกี่ยวกับสัตว ชนิด ประเภท  อวัยวะตางๆของสัตว การเลี้ยงดู การลาสัตว
อุปกรณในการเลี้ยงและการลาสัตว พบจํานวน 29 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ขนเมน น. สิ่งที่ ข้ึนอยางขนรอบตัวเมน มีลักษณะแข็งเปนลํายาว ปลาย
แหลม มีสีดําปนขาว นํามาใชเปนเครื่องประดับผม ทําดาม
ปากกาหรืออื่นๆก็ได. 

  ล.1 น.20 
   
ปลาเทศบาล น. ปลานํ้าจืดประเภทปลากดมีถ่ินกําเนิดในทวีปอเมริกาใต ลําตัว

ยาวสูงสุด 30 เซ็นติเมตร สีดํามีลายจุดขาว ทองขาว มีปาก
พิเศษดูดติดกับกระจกได ใชปากดูดอาหารตามหนาดิน นิยม
เลี้ยงรวมกับปลาสวยงามอื่นเพ่ือใหกินเศษอาหาร. คมม. ปลา
ซักเกอร.  

  ล.2 น.76 
   
หมากระเปา น. สุนัขพันธุเลก็มากที่ใสในกระเปาเสื้อได. 
  ล.3 น.119 
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  1.5 คําเก่ียวกับพืช ชนิด ประเภท สวนประกอบของพืช การปลูก การบํารุงรักษา
การขยายพันธุ และอุปกรณในการเพาะปลูกและขยายพันธุ พบจํานวน 37 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ปุยชีวภาพ น. ปุยที่มีจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย ราบางชนิด หรือสาหรายสีน้ําเงิน
บางชนิดเปนตัวกอปฏิกิริยาที่ทําใหพืชไดรับธาตุอาหารมากขึ้น. 

  ล.1 น.108 
   
พลัม น. ไมยืนตน ผลมีสีแดงหรือสีมวงเขม รสหวานจัด ผลที่ตากแหง

เรียกวาลูกพรุน. (อ. plum). 
  ล.2 น.86 

   
บอนไซ น. ตนไมที่ถูกบังคับไมใหเจริญเติบโตตามปรกติ เชน งานน้ีจะมี

บอนไซที่ชนะประกวดมาโชวดวย. (ญ. บอนไซ วา ตนไมที่ปลูก
ในอางหรือชาม). 

  ล.3 น.67 

 

  1.6 คําเก่ียวกับวัน เวลา พบจํานวน 26 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ช่ัวลูกช่ัวหลาน น. ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจนถึงรุนลกูรุนหลาน เชน ตอนท่ีมา
จากเมืองจีน เขามีแคเสื่อผืนหมอนใบ ตอนนี้เปนเศรษฐีมีเงิน
ทองใชไปจนชั่วลูกชั่วหลานก็ไมหมด. 

  ล.1 น.54 
   
ภายภาคหนา น. เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต, ตอไป, เชน ถามีความพยายามภาย

ภาคหนาก็จะประสบผลสําเร็จ. คมม. วันหน่ึง, สักวัน, สักวัน
หนึ่ง. 

  ล.2 น.93 
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นาฬิกาชีวิต น. เวลาแนนอนตามธรรมชาติที่พืชออกดอกออกผล หรือสัตวเริ่ม
ผสมพันธุ เขาจําศีล เปนตน เชน พอเขาหนารอนนาฬิกาชีวิตก็
ทําใหตนคูณท้ิงใบแลวออกดอกสะพรั่งเต็มตน. (อ. biological 

clock หรือ body clock). 
  ล.3 น.63 

 

  1.7 คําเก่ียวกับทิศทาง จํานวน ขนาด ปริมาตร มาตราช่ัง ตวง วัด พบจํานวน 38 
คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

คิว 1 น. ลูกบาศกเมตร เชน น้ํา 5 คิว คือ น้ํา 5 ลูกบาศกเมตร. 
  ล.1 น.34 
   
สี่ซาหา น. จํานวนสี่หรือหา เชน สี่ซาหาสิบ. สี่ซาหารอย. สี่ซาหาคน. 

สี่ซาหาตัว. 
  ล.2 น.127 
   
ล็อต น. ปริมาณของสิ่งของจํานวนมากที่สั่งหรือสงมาครั้งหนึ่ง เชน 

สินคาล็อตใหมจะมาถึงเดือนหนา. (อ. lot). 
  ล.3 น.95 

 2. หมวดคําเก่ียวกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย ไดแก 
  2.1 คําเก่ียวกับอวัยวะตางๆ ภาวะการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย พบจํานวน 99 

คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ยิงกระตาย ก. ปสสาวะตามพงหญาหรือขางทางเปนตน (ใชกับผูชาย) เชน 
รถทัวรจอดขางทางใหผูชายไปยิงกระตาย. 

  ล.1 น.137 
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ผิวน้ําผึ้ง, ผิวสี
น้ําผึ้ง 

น. ผิวสีน้ําตาลเหลืองอยางสีน้ําผึ้งซึ่งคนไทยนิยมวาสวย เชน ใคร
วาผิวเธอคล้ํา ฉันวาผิวสีน้ําผึ้งอยางนี้แหละสวยดี. 

  ล.2 น.83 
   
มือฝรั่ง น. เทา เชน หมั่นไสไอหมอน่ีเหลือเกิน เอามือฝรั่งยันไปสักเปรี้ยงดี

ไหม.  
  ล.3 น.85 

 

  2.2 คําเกี่ยวกับพัฒนาการของรางกาย สุขภาพ การรักษาพยาบาล อุปกรณและ
วิธีการรักษาพยาบาล พบจํานวน 111 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

อีคิว น. ระดับความสมบูรณทางอารมณ เชน เด็กคนน้ีแมจะมีไอคิวสูง
แตมีอีคิวต่ํา เรียนเกงแตไมรูจักควบคุมอารมณเลย. (อ. EQ ยอ
มาจาก emotional quotient). 

  ล.1 น.176 
   
อุมบุญ ก. ตั้งครรภแทนดวยการนําตัวออนที่ปฏิสนธิภายนอกรางกายของ

แมไปฝากไวในมดลูกของผูหญงิที่รบัอุมทองแทนมักทําในกรณีที่
แมมีความผิดปกติไมสามารถตั้งครรภได เชน ภรรยาของเขามี
เน้ืองอกในมดลูกแตรังไขยังปรกติ อยากมีลูกก็เลยขอใหนองสาว
อุมบุญให. 

  ล.2 น.144 
   
โกโนเรีย น. กามโรคชนิดหนึง่, หนองใน. (อ. gonorrhea). 
  ล.3 น.13 

 

 

 



   54 

  2.3 คําเก่ียวกับการแตงกาย และเครื่องประดับ หมวก ทรงผม รองเทา อุปกรณและ
วิธีการแตงกาย รวมทั้งการทําความสะอาดรางกาย พบจํานวน 140 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

เกาะอก น. เสื้อสตรีไมมีแขน ขอบบนรัดอยูระดับเหนืออก เชน ชุดราตรี
ของผูหญิงเปนแบบเกาะอกทั้งน้ัน. 

  ล.1 น.17 
   
ม็องตาก ู น. ช่ือผาย่ีหอหนึ่ง เน้ือหนักและลื่น คอนขางมัน ไมยับ เชน สมัย

หน่ึงคนไทยนิยมเสื้อม็องตากูกันมาก. (ฝ. montagul) 
  ล.2 น.95 

   
ปะติโคต, เปตติโคต น. กระโปรงช้ันใน มักมีลกูไมประดับที่ชาย. (อ. petticoat). 
  ล.3 น.71 

  2.4 คําเก่ียวกับการรับความรูสึกทางประสาทสัมผัสของรางกาย เชน การเห็น รูรส    
ไดกลิ่น ไดยิน การแสดงความเปนเจาของ การกระทบการแทก การปกปด เปดเผย พบจํานวน 347 

คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ว้ีดวายกะตูวู ก. สงเสียงดังแหลมสูงเพราะต่ืนเตนดีใจ เปนตน (ใชกับผูหญิงและ
เพศที่ 3) เชน ผมไมไดรังเกียจกะเทย แตไมชอบเพราะพวกเธอ
ว้ีดวายกะตูวูมากไปหนอย. 

  ล.1 น.150 
   
หยอนกน ก. นั่ง เชน วันน้ีตองยืนรับแขกต้ังแตเชา เพิ่งจะไดหยอนกนก็ตอน

กินขาวกลางวันน่ีเอง. 
  ล.2 น.133 
   
พูดไมรูภาษาคน ก. ฟงไมรูเรื่อง, ฟงไมเขาใจ, เชน เธอน่ีพูดไมรูภาษาคนสั่งอยางทํา

อีกอยางทุกทีเลย. 
  ล.3 น.80 
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  2.5 คําเก่ียวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหว และการเคลื่อนยายในลักษณะตางๆ  พบ
จํานวน 1170 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  

ปูทาง ก. เตรียมการเพ่ือชีวิตในอนาคต เชน เขาปูทางใหลูกเปนหมอ. 
  ล.1 น.108 
   
แกรนดโอเพนน่ิง น. การเปดตัวกิจการใหม สถานที่ใหม หรือสินคา ซึ่งจัดอยาง

ยิ่ ง ใ หญ เ ป นพิ เ ศษ  เ ช น  ง าน แก รนด โ อ เ พ น นิ่ ง ข อ ง
หางสรรพสินคาใหมแถวสีลมอลังการเปนที่สุด. การจัดแกรนด
โอเพนนิ่งเพ่ือเปดตัวผลิตภัณฑใหมเปนการดึงดูดลูกคากระเปา
หนักไดเปนอยางดี. (อ. grand opening). 

  ล.2 น.13 
   
บรหิารเสนห ก. โปรยเสนห, หวานเสนห, เชน คุณเลขาคนสวยมาบริหารเสนห

ที่สโมสรกีฬาทุกเย็น. 
  ล.3 น.66 

 

 3. หมวดคําเก่ียวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึก และคุณคา ไดแก 
  3.1 คําเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด พบจํานวน 811 คํา ดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
 

ควันออกห ู ก. โกรธมาก เชน พอครูมารายงานวาลูกชายตัวดีหนีเรียนอีก พอก็
ควันออกหู. 

  ล.1 น.29 
   
เจี๊ยะบโละ ก. กินไมลง, รับไมได, รังเกียจ, เชน อาหารขางถนนมีแตฝุนอยางนี้

เจี๊ยะบโละหรอก. ไมไดอาบนํ้าหลายวัน ซกมกอยางนี้ ใครๆก็
เจี๊ยะบโละ. (จ.). 

  ล.2 น.30 
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แบบเบิ๊รด ๆ ว. อยางสบายๆ เชน วันน้ีวันหยุดผมจะขอคุยกับผูรวมรายการ
แบบเบิ๊รด ๆ นะครับ. (มาจากช่ือคอนเสิรตของนักรองช่ือ ธงชัย 
แมคอินไตย หรือ เบิรด). 

  ล.3 น.69 

 

  3.2 คําเกี่ยวกับคุณคา คานิยม และการเรียนรู พบจํานวน 202 คํา ดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
 

ตลาดวิชา น. สถานศึกษาที่ เปดรับ นักศึกษาโดยไมตองสอบเขา  เชน 
มหาวิทยาลัยเปดเปนตลาดวิชาใหเลือกเรียนโดยไมตองสอบ
เขา. 

  ล.1 น.76 
บาป ก. เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย เชน เงิน

บาป. กฐินบาป. ภาษีบาป.  
  ล.2 น.71 
   
พี่พจน น. พจนานุกรม เชน ถาเธอเขียนคําไหนไมถูก ก็ถาม พ่ีพจนซิ. 

(พจน ตัดมาจาก พจนานุกรม). 
  ล.3 น.79 

 

  3.3 คําเก่ียวกับลัทธิศาสนา ตํานาน ความเช่ือ พิธีกรรม อุปกรณ และสถานท่ีในการ
ประกอบกิจกรรมน้ันๆ พบจํานวน 55 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

เคราะหซ้ํากรรมซัด ก. ไดรับเคราะหกรรมซ้ําแลวซ้ําอีก เชน เขายากจนอยูแลวยัง
เคราะหซ้ํากรรมซัดใหบานถูกไฟไหมอีก. คมม. บาปซ้ํากรรมซัด
, ผีซ้ํากรรมซัด. 

  ล.1 น.36 
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บั้งไฟพญานาค น. ปรากฏการณในวันออกพรรษาท่ีลูกไฟลูกกลม ๆ เรืองแสง
จํานวนมากผุดข้ึนจากแมน้ําโขงและพุงสูงข้ึนไป เห็นไดใน
จังหวัดทางภาคอีสานท่ีอยูติดแมน้ําโขงโดยเฉพาะที่อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย. 

  ล.2 น.70 
   
วันรายคืนราย น. วันที่เคราะหราย เชน ฉันอยูที่นี่มาต้ังแตเด็ก วันรายคืนรายก็ถูก

ยกเคาเกลี้ยงบาน. (เลียนคําวา วันดีคืนดี ซึ่งหมายถึง โอกาสท่ี
เหมาะ). 

  ล.3 น.100 

 

 4. หมวดคําเก่ียวกับความสมัพันธของบุคคล ไดแก 
  4.1 คําเก่ียวกับการจําแนกมนุษยออกเปนกลุมตามเช้ือชาติ เพศ อายุ ความสัมพันธ
ในครอบครัวและเครือญาติ พบจํานวน 521 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ซีอีโอ น. ผูบริหารองคกรภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีอํานาจสูงสุดในการ
ตัดสินใจ เชน ซีอีโอบริษัทไมโครซอฟตตัดสินใจเปดตลาด  
ซอฟตแวรใหมปหนา. 

  ล.1 น.63 
   
ผูหญิงขามเพศ น. ผูชายที่ผาตัดแปลงเพศเปนผูหญิงแลว เชน เราจัดที่พักให

ผูหญิงข ามเพศอยู ด วยกัน .  (ขาม เพศ  แปลมาจาก  อ . 
transsexual). 

  ล.2 น.85 

   
ตาสีตาสายายมา
ยายมี,  
ตาสีตาสายายมี
ยายมา 

น. คนยากจนท่ีไมมีความรู, คนยากจนท่ีไมรูความเปนไปของสังคม 
เชน เธอจะพูดอะไรก็ใหตาสีตาสายายมายายมีรูเรื่องบางนะ. 
คมม. ตาสีตาสา. 

  ล.3 น.52 
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  4.2 คําเก่ียวกับการคมนาคมติดตอสื่อสาร วิธีการและอุปกรณตางๆ ในการสื่อสาร
พบจํานวน 247 คํา ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

นกเหล็ก น. เครื่องบิน เชน สายการบินช่ือดังสั่งซื้อนกเหล็กรวดเดียว 10 
ลํา. 

  ล.1 น.92 
   
โพลวชารต น. แผนภูมิไหล, แผนภูมิแสดงลําดับข้ันการทํางานของโปรแกรม

คอมพิวเตอร สายงานบริหาร ระบบบัญชี เปนตน, เชน โฟลว
ชารตนี้แสดงข้ันตอนการทํางานของระบบการพิมพ . (อ . 
flowchart). 

  ล.2 น.90 
   
ขาวปงปอง น. ขาวท่ีนําเสนอโดยใหสองฝายแสดงความคิดเห็น โตกลับไป

กลับมาโดยผูเสนอขาวไมสนใจตรวจสอบขอเท็จจริง เชน 
สื่อมวลชนที่ดีตองเสนอขาวที่ตรวจสอบแลววาจริง ไมทําขาว
ปงปองแบบมักงาย. (ปงปอง มาจาก อ. ping pong). 

  ล.3 น.124 
 

  4.3 คําเก่ียวกับเศรษฐกจิและการคา พบจํานวน 111 คํา ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

ไตรมาส น. ระยะเวลา 3 เดือนในรอบ 1 ป มี 4 ไตรมาส ปงบประมาณ
เริ่มตนไตรมาสที่ 1 ในเดือนตุลาคม เชน สภาพัฒนฯ คาดวาไตร
มาสที่ 3 เงินจะเฟอรุนแรงข้ึน เน่ืองจากน้ํามันมีราคาสูงข้ึนมาก. 
ถาปปฏิทินเริ่มตนไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม เชน นักธุรกิจคาด
วาการสงออกจะดีข้ึนในไตรมาสที่ 2.   

  ล.1 น.83 
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ลมบนฟูก ก. ลมละลายแตเจาของกิจการไมไดรับผลกระทบเพราะรัฐนําเงิน
ภาษีของประชาชนไปอุดหนุน เชน รัฐนาจะปลอยใหผูบริหาร
สถาบันการเงินไดรับโทษบาง แทนที่จะใหลมบนฟูก. 

  ล.2 น.107 
   
ยุคภาษีอาน น. ชวงเวลาท่ีถูกเก็บภาษีมาก เชน กวาจะถึงยุคพระศรีอารยไมรูวา

พวกเราจะผานยุคภาษีอานไดหรือเปลา. (เลียนคําวา ยุคพระ 
ศรีอารย). 

  ล.3 น.91 

  4.4 คําเกี่ยวกับสงคราม การเมือง การปกครอง วิธีการ อุปกรณที่เกี่ยวของ และ
ตําแหนงหนาที่ พบจํานวน 57 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

การเมืองธนกจิ น. การเมืองเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจซึ่งทําใหเกิดคอรรัปช่ัน เชน 
เม่ือนักธุรกิจเปนนักการเมือง การบริหารงานจึงเปนการเมือง
ธนกิจเพื่อเอื้อประโยชนใหธุรกิจของตน. 

  ล.1 น.10 
   
ลากต้ัง ก. ไมไดมาจากการเลือกต้ังโดยตรง เชน กรรมการชุดนี้เปนพวก

ลากต้ังกวาครึ่ง.  
  ล.2 น.108 
   
ไตสวนฉุกเฉิน ก. พิจารณาไตสวนทันทีเม่ือมีผูฟองรองเน่ืองจากเปนเรื่องเรงดวน 

เชน ศาลปกครองไตสวนฉุกเฉินกรณีสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน. 

  ล.3 น.56 
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  4.5 คําเก่ียวกับศิลปะ ดนตรี การละเลน กีฬา การพนัน และการพักผอนหยอนใจ 
รวมทั้งกลวิธีและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ พบจํานวน 236 คํา ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

บอนลอยน้ํา น. บอนการพนันซึ่งเลนในเรือใหญที่ลอยอยูกลางนํ้าหรือแลนไป
เรื่อยๆ. 

  ล.1 น.97 
   
บอลโตะเล็ก น. ช่ือการแขงกีฬาในรมประเภทหนึ่ง ลักษณะคลายฟุตบอล แตมีผู

เลนฝายละ 5 คนรวมทั้งผูรักษาประตู การแขงขันแบงเปน 2 
ชวง ชวงละ 20 นาที เชน วันน้ีจะมีการถายทอดบอลโตะเล็ก
นัดปดฤดูกาล. คมม. โตะเล็ก, ฟุตซอล. (บอล มาจาก อ. ball). 

  ล.2 น.69 
   
ฟุตเว้ิรก ก. เตนพรอมกับโยกตัวไปมาเพ่ือหลอกลอคูชก เชน เขาเปน

นักมวยท่ีขยันเตนฟุตเว้ิรกแตชอบทําการดตก เลยถูกน็อกเอา
บอย ๆ. (อ. footwork). 

  ล.3 น.81 

  4.6 คําเกี่ยวกับที่อยูอาศัย และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ พบจํานวน 93 คํา ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
 

น็อกดาวน น. บานหรือเครื่องเรือนที่สามารถประกอบและถอดเก็บได เชน 
รัฐบาลจัดหาบานน็อกดาวนใหผูประสบภัยสึนามิ. ตูที่ซื้อเปน
แบบน็อกดาวนเลยขนยายไดสะดวก. (อ. knock-down). 

  ล.1 น.92 
เซฟเฮาส น. ที่อยูที่ปลอดภัยที่สุดเพราะมีระบบจัดการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยดีเย่ียม เชน คดีน้ีสําคัญมาก ตํารวจตองกันพยานไวที่
เซฟเฮาส. (อ. safe house). 

   

  ล.2 น.42 
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เหล็กดัด น. เหล็กเสนแบนที่ทําเปนลวดลายตาง ๆ อยูในกรอบ ใชติดประตู
หรือหนาตางเปนตนเพื่อกันขโมย เชน ฉันไมชอบบานที่ติด
เหล็กดัด แตพอถูกขโมยข้ึนบานเลยตองติด. 

  ล.3 น.122 
 

  4.7 คําเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณและวิธีการประกอบอาหาร รวมทั้ง
คุณสมบัติของสารอาหารตางๆ พบจํานวน 174 คํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

โฮมเมด ก. ปรุงตามสูตรเฉพาะของครอบครัว ไมทําเปนอุตสาหกรรม เชน 
ขนมรานน้ีอรอยมากเพราะทําแบบโฮมเมดจริงๆ. 

  ล.1 น.185 
   
จั๊งฟูด น. อาหารท่ีไมมี คุณคาทางโภชนาการนัก มักเปนอาหารที่

ประกอบดวยแปงและไขมันมากเกินไป เชน เด็ก ๆ สมัยน้ีกิน
แตจั๊งฟูดจึงทําใหเปนโรคอวน. (อ. junk food). 

  ล.2 น.26 
   

เครื่องด่ืมน้ําดํา  ก. น้ําอัดลมประเภทหน่ึง มีสีดํา เชน พอน้ําตาลมีราคาสูงข้ึน
เครื่องดื่มน้ําดําก็ขอข้ึนราคาตามกันเปนแถว. คมม. น้ําโคลา. 

  ล.3 น.33 

 

 จากการ ศึกษาหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ประเด็นหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน โดยศึกษาจากขอมูลความหมายคําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหมทั้ง 3 เลม
ประกอบดวย พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 ปรากฏความหมายคําศัพท จํานวน 
2,018 ความหมาย พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 ปรากฏความหมายคําศัพท 
จํานวน 1,284 ความหมาย และ พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 ปรากฏ
ความหมายคําศัพท จํานวน 1,237 ความหมาย ปรากฏผลการศึกษา ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนของหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม
 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

หมวดหมูทางความหมาย จํานวน รอยละ 
1. หมวดคําเก่ียวกับธรรมชาต ิ
1.1 คําเกี่ยวกับภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต คุณสมบัติ 

อุปกรณ และวิธีนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช 13 0.29 

1.2 คําเก่ียวกับทองฟา ดวงดาว อุณภูมิ ฤดูกาล ปรากฏการณธรรมชาติที่
เกิดจากทองฟา คุณสมบัติและวิธีการศึกษาเก่ียวกับทองฟา 13 0.29 

1.3 คําเก่ียวกับพลังงาน ความรอน แสงสวาง ไฟ วัสดุอุปกรณที่ทําใหเกิด
พลังงาน 9 0.20 

1.4 คําเกี่ยวกับสัตว ชนิด ประเภท อวัยวะตางๆของสัตว การเลี้ยงดู  
การลาสัตว อุปกรณในการเลี้ยงและการลาสัตว 29 0.64 

1.5 คําเกี่ยวกับพืช ชนิด ประเภท สวนประกอบของพืช การปลูก  
การบํารุงรักษาการขยายพันธุ และอุปกรณในการเพาะปลูกแล 

ขยายพันธุ 37 0.82 

1.6 คําเก่ียวกับวัน เวลา  26 0.57 

1.7 คําเก่ียวกับทิศทาง จํานวน ขนาด ปริมาตร มาตรา ช่ัง ตวง วัด  38 0.84 

2. หมวดคําเก่ียวกับมนษุยและพฤติกรรมของมนุษย 
2.1 คําเก่ียวกับอวัยวะตางๆ ภาวะการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย  99 2.18 

2.2 คําเกี่ยวกับพัฒนาการของรางกาย สุขภาพ การรักษาพยาบาล 
อุปกรณและวิธีการรักษาพยาบาล  111 2.45 

2.3 คําเก่ียวกับการแตงกาย และเครื่องประดับ หมวก ทรงผม รองเทา 
อุปกรณและวิธีการแตงกาย รวมทั้งการทําความสะอาดรางกาย 140 3.08 

2.4 คําเก่ียวกับการรับความรูสึกทางประสาทสัมผัสของรางกาย เชน การ
เห็น รูรส ไดกลิ่น ไดยิน การแสดงความเปนเจาของ การกระทบ
การแทก การปกปด เปดเผย 347 7.64 

2.5 คําเกี่ยวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหว และการเคลื่อนยายในลักษณะ
ตางๆ 1,170 25.78 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนของหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม 
 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ตอ) 

หมวดหมูทางความหมาย จํานวน รอยละ 
3. หมวดคําเก่ียวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึก และคณุคา 
3.1 คําเก่ียวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด 811 17.87 

3.2 คําเก่ียวกับคุณคา คานิยม และการเรียนรู 202 4.45 

3.3 คําเกี่ยวกับลัทธิศาสนา ตํานาน ความเช่ือ พิธีกรรม อุปกรณ และ
สถานที่ในการประกอบกิจกรรมน้ันๆ 

55 1.21 

4. หมวดคําเก่ียวกับความสัมพันธของบุคคล 
4.1 คําเกี่ยวกับการจําแนกมนุษยออกเปนกลุมตามเช้ือชาติ เพศ อายุ 

ความสัมพันธในครอบครัวและเครือญาติ 
521 11.48 

4.2 คําเก่ียวกับการคมนาคมติดตอสื่อสาร วิธีการและอุปกรณตางๆในการ
สื่อสาร 

247 5.44 

4.3 คําเก่ียวกับเศรษฐกิจและการคา 111 2.45 

4.4 คําเก่ียวกับสงคราม การเมือง การปกครอง วิธีการ อุปกรณที่เกี่ยวของ 
และตําแหนงหนาที่ 

57 1.26 

4.5 คําเก่ียวกับศิลปะ ดนตรี การละเลน กีฬา การพนัน และการพักผอน
หยอนใจ รวมทั้งกลวิธีและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 

236 5.20 

4.6 คําเก่ียวกับที่อยูอาศัย และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 93 2.05 

4.7 คําเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม อุปกรณและวิธีการประกอบอาหาร 
รวมทั้งคุณสมบัติของสารอาหารตางๆ 

174 3.83 

รวม 4,539 100.00 

 ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม     
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ปรากฏมากท่ีสุด 3 รายการ  ไดแก หมวดคําเกี่ยวกับกิจกรรม การ
เคลื่อนไหว และการเคลื่อนยายในลักษณะตางๆ คิดเปนรอยละ 25.78 หมวดคําเกี่ยวกับจิตใจ 
อารมณ ความรูสึกนึกคิด คิดเปนรอยละ 17.87 และ หมวดคําเกี่ยวกับการจําแนกมนุษยออกเปนกลุม
ตามเช้ือชาติ เพศ อายุ ความสัมพันธในครอบครัวและเครือญาติ คิดเปนรอยละ 11.48 ตามลําดับ 

 หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม เลม 1-3 ที่ปรากฏนอยที่สุด 3 
รายการ ไดแก หมวดคําเก่ียวกับพลังงาน ความรอน แสงสวาง ไฟ และแหลงพลังงาน คิดเปนรอยละ 
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0.20 หมวดคําเกี่ยวกับภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต คุณสมบัติ อุปกรณ และวิธีนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช และหมวดคําเกี่ยวกับทองฟา ดวงดาว อุณภูมิ ฤดูกาล ปรากฏการณ
ธรรมชาติที่เกิดจากทองฟา คุณสมบัติและวิธีการศึกษาเก่ียวกับทองฟา ปรากฏจํานวนเทากันคิดเปน
รอยละ 0.29 หมวดคําเก่ียวกับวัน เวลา คิดเปนรอยละ 0.57 ตามลําดับ 

 

 จากการ ศึกษาหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เลม 1-3 สามารถแสดงผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงจํานวนของหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม     
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1-3 

หมวดหมูทางความหมาย 

เลม 1 เลม 2 เลม 3 
จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

1. หมวดคําเกี่ยวกับธรรมชาติ 

1.1 คําเก่ียวกับภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่
ไม มีชี วิต  คุณสมบัติ  อุปกรณ  และวิ ธีนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช 

5 0.25 4 0.31 4 0.32 

1.2 คําเก่ียวกับทองฟา ดวงดาว อุณภูมิ ฤดูกาล 
ปรากฏการณธรรมชาติที่ เ กิดจากทองฟา 
คุณสมบัติและวิธีการศึกษาเก่ียวกับทองฟา 

5 0.25 5 0.39 3 0.24 

1.3 คําเก่ียวกับพลังงาน ความรอน แสงสวาง ไฟ 
และแหลงพลังงาน 

5 0.25 1 0.08 3 0.24 

1.4 คําเก่ียวกับสัตว ชนิด ประเภท  อวัยวะตางๆ
ของสัตว  การเลี้ยงดู การลาสัตวอุปกรณใน
การเล้ียงและการลาสัตว 

11 0.55 4 0.31 14 1.13 

1.5 คําเก่ียวกับพืช ชนิด ประเภท สวนประกอบ
ของพืช  การป ลู ก  การบํ า รุ ง รั กษาการ
ขยายพันธุ และอุปกรณในการเพาะปลูกและ
ขยายพันธุ 

12 0.60 17 1.32 8 0.65 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจํานวนของหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1-3 (ตอ) 

หมวดหมูทางความหมาย 

เลม 1 เลม 2 เลม 3 

จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

1.6 คําเก่ียวกับวัน เวลา  11 0.55 10 0.78 5 0.40 

1.7 คําเก่ียวกับทิศทาง จํานวน ขนาด ปริมาตร 
มาตราชั่ง ตวง วัด  

24 1.19 8 0.62 6 0.49 

2. หมวดคําเกี่ยวกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย 
2.1 คําเก่ียวกับอวัยวะตางๆภาวะการเปล่ียนแปลง 

ภายในรางกาย  
38 1.89 24 1.87 37 2.99 

2.2 คําเ ก่ียวกับพัฒนาการของรางกาย สุขภาพ 
การรั กษาพยาบาล  อุปกรณและวิ ธีการ
รักษาพยาบาล  

48 2.38 32 2.49 31 2.51 

2.3 คําเก่ียวกับการแตงกาย และเครื่องประดับ 
หมวก ทรงผม รองเทา อุปกรณและวิธีการ
แตงกาย รวมทั้งการทําความสะอาดรางกาย 

41 2.04 43 3.35 56 4.53 

2.4 คําเ ก่ียวกับการรับความรูสึกทางประสาท
สัมผัสของรางกาย เชน การเห็น รูรส ไดกลิ่น 
ไดยิน การแสดงความเปนเจาของ การกระทบ
การแทก การปกปด เปดเผย 

142 7.05 90 7.01 115 9.30 

2.5 คําเก่ียวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหว และการ
เคลื่อนยายในลักษณะตางๆ 

547 27.16 252 19.63 371 29.99 

3. หมวดคําเกี่ยวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึกนึกคิด และคุณคา 
3.1 คําเก่ียวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด 404 20.06 232 18.07 175 14.15 

3.2 คําเก่ียวกับคุณคา คานิยม และการเรียนรู 80 3.97 66 5.14 56 4.53 

3.3 คําเก่ียวกับลัทธิศาสนา ตํานาน ความเชื่อ 
พิธีกรรม อุปกรณ และสถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมน้ันๆ 

20 0.99 13 1.01 22 1.78 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจํานวนของหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทใน พจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1-3 (ตอ) 

หมวดหมูทางความหมาย 

เลม 1 เลม 2 เลม 3 

จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

จํา
นว
น 

รอ
ยล
ะ 

4. หมวดคําเกี่ยวกับความสัมพันธบุคคล 

4.1 คําเก่ียวกับการจําแนกมนุษยออกเปนกลุมตาม
เชื้อชาติ เพศ อายุ ความสัมพันธในครอบครัว
และเครือญาติ 

264 13.11 146 11.37 111 8.97 

4.2 คําเก่ียวกับการคมนาคมติดตอสื่อสาร วิธีการ
และอุปกรณตางๆในการสื่อสาร 122 6.06 74 5.76 51 4.12 

4.3 คําเก่ียวกับเศรษฐกิจและการคา 56 2.78 31 2.41 24 1.94 

4.4 คําเก่ียวกับสงคราม การเมือง การปกครอง 
วิธีการ อุปกรณที่ เ ก่ียวของ และตําแหนง
หนาที่ 

22 1.09 24 1.87 11 0.89 

4.5 คําเก่ียวกับศิลปะ ดนตรี การละเลน กีฬา การ
พนัน และการพักผอนหยอนใจ รวมทั้งกลวิธี
และอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมน้ันๆ 

83 4.12 99 7.71 54 4.37 

4.6 คําเก่ียวกับที่อยูอาศัย และเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆ 

35 1.74 37 2.88 21 1.70 

4.7 คําเ ก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณและ
วิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งคุณสมบัติของ
สารอาหารตางๆ 

43 2.14 72 5.61 59 4.77 

 รวม 2,018 100.00 1,284 100.00 1,237 100.00 

 

 จากตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนของหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรม
คําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1-3 สรุปไดดังตอไปนี้ 
  หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 ที่ปรากฏมากที่สุด 3 รายการ  ไดแก หมวดคําเกี่ยวกับกิจกรรม การ
เคลื่อนไหว และการเคลื่อนยายในลักษณะตางๆ คิดเปนรอยละ 27.16 หมวดคําเกี่ยวกับจิตใจ 
อารมณ ความรูสึกนึกคิด คิดเปนรอยละ 20.06 และ หมวดคําเกี่ยวกับคําเกี่ยวกับการจําแนกมนุษย
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ออกเปนกลุมตามเช้ือชาติ เพศ อายุ ความสัมพันธในครอบครัวและเครือญาติ คิดเปนรอยละ 13.11 

ตามลําดับ 

 หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 ที่
ปรากฏมากที่สุด 3 รายการ  ไดแก หมวดคําเกี่ยวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหว และการเคลื่อนยายใน
ลักษณะตางๆ คิดเปนรอยละ 19.63 หมวดคําเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด คิดเปนรอยละ 
18.07 และ หมวดคําเก่ียวกับการจําแนกมนุษยออกเปนกลุมตามเช้ือชาติ เพศ อายุ ความสัมพันธใน
ครอบครัวและเครือญาติ คิดเปนรอยละ 11.37 ตามลําดับ 

 หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 ที่
ปรากฏมากที่สุด 3 รายการ  ไดแก หมวดคําเกี่ยวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหว และการเคลื่อนยายใน
ลักษณะตางๆ คิดเปนรอยละ 29.99 หมวดคําเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด คิดเปนรอยละ 
14.15 และ หมวดคําเก่ียวกับการจําแนกมนุษยออกเปนกลุมตามเช้ือชาติ เพศ อายุ ความสัมพันธใน
ครอบครัวและเครือญาติ คิดเปนรอยละ 8.97 ตามลําดับ 

 หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1  

ที่ปรากฏนอยที่สุด 3 รายการ ไดแก หมวดคําเกี่ยวกับภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต 
คุณสมบัติ อุปกรณ และวิธีนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช หมวดคําเกี่ยวกับทองฟา ดวงดาว อุณภูมิ 
ฤดูกาล ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจากทองฟา คุณสมบัติและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับทองฟา และ 
หมวดคําเก่ียวกับพลังงาน ความรอน แสงสวาง ไฟ และแหลงพลังงาน ปรากฏจํานวนเทากัน คิดเปน
รอยละ 0.25 หมวดคําเก่ียวกับสัตว ชนิด ประเภท  อวัยวะตางๆของสัตว การเลี้ยงดู การลาสัตว
อุปกรณในการเลี้ยงและการลาสัตว และหมวดคําเกี่ยวกับวัน เวลา ปรากฏจํานวนเทากัน คิดเปนรอย
ละ 0.55 และ หมวดคําเก่ียวกับพืช ชนิด ประเภท สวนประกอบของพืช การปลูก การบํารุงรักษาการ
ขยายพันธุ และอุปกรณในการเพาะปลูกและขยายพันธุ คิดเปนรอยละ 0.60 ตามลําดับ 
 หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2  

ที่ปรากฏนอยที่สุด 3 รายการ ไดแก หมวดคําเกี่ยวกับพลังงาน ความรอน แสงสวาง ไฟ และแหลง
พลังงาน คิดเปนรอยละ 0.08 หมวดคําเกี่ยวกับทองฟา ดวงดาว อุณภูมิ ฤดูกาล ปรากฏการณ
ธรรมชาติที่เกิดจากทองฟา คุณสมบัติและวิธีการศึกษาเก่ียวกับทองฟา และหมวดคําเกี่ยวกับสัตว 
ชนิด ประเภท  อวัยวะตางๆของสัตว การเลี้ยงดู การลาสัตวอุปกรณในการเลี้ยงและการลาสัตว 
ปรากฏจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ  0.31 และหมวดคําเกี่ยวกับคําเกี่ยวกับภูมิประเทศ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต คุณสมบัติ อุปกรณ และวิธีนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช คิดเปนรอยละ 
0.39 ตามลําดับ 

 หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3  

ที่ปรากฏนอยที่สุด 3 รายการ ไดแก หมวดคําเกี่ยวกับทองฟา ดวงดาว อุณภูมิ ฤดูกาล ปรากฏการณ
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ธรรมชาติที่เกิดจากทองฟา คุณสมบัติและวิธีการศึกษาเก่ียวกับทองฟา และหมวดคําเกี่ยวกับพลังงาน 
ความรอน แสงสวาง ไฟ และแหลงพลังงาน ปรากฏจํานวนเทากัน  คิดเปนรอยละ 0.24 หมวดคํา
เกี่ยวกับภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต คุณสมบัติ อุปกรณ และวิธีนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช คิดเปนรอยละ 0.32 และ หมวดคําเกี่ยวกับวัน เวลา คิดเปนรอยละ 0.40 ตามลําดับ 
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บทท่ี 4 
การศึกษาการใหนิยามศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

 
 การศึกษาการใหคํานิยามศัพทจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  เลม 1-3       
ในเบื้องตนผูวิจัยสํารวจจํานวนคําต้ัง ลูกคํา และความหมายที่ปรากฏในแตละหมวดตัวอักษร เพื่อนํามา
ศึกษารูปแบบและโครงสรางการนิยามความหมายศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 รูปแบบของการนิยามความหมายคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 บทนิยามศัพท (Definition) หมายถึง ขอความซึ่งเรียบเรียงข้ึนเพ่ืออธิบายความหมายของ
คําศัพทในพจนานุกรม เปนขอความที่ตอจากคําศัพทหลักและลูกคําโดยการนิยาม คือ การอธิบายหรือ
ใหความหมายของคํา จากการศึกษารูปแบบการใหคํานิยามความหมายศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พบรูปแบบการใหนิยาม 4 รูปแบบ ผลการศึกษาปรากฏดังตอไปน้ี  
 

 1. การอธิบาย 

 การอธิบาย หมายถึง การใหนิยามความหมายของคําศัพทโดยวิธีการตางๆ เชน การขยายความ 
การวิเคราะห การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน การบอกความสัมพันธ การบอกกฎ การเปรียบเทียบ 
จากการศึกษา พบวามีรูปแบบการอธิบาย 2 รูปแบบ รายละเอียดตอไปนี้ 
 

  1.1 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด 

  การอธิบายความหมายของคําที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
มีการอธิบายความหมายของคําและการอธิบายโดยการใหรายละเอียดทางความหมายของคําเกี่ยวกับ
ลักษณะ รูปทรง กติกา และวิธีการทําสิ่งตางๆ ดังนี ้
   1.1.1 การอธิบายโดยใหความหมาย คือ การขยายความของคําโดยใหคําจํากัด
ความ ลักษณะ หรือรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับคํา เปนตน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

คลองดวน น. ทางระบายนํ้าสายตรงท่ีระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว. 
  ล.1 น.29 
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หมากระเปา น. สุนัขพันธุเลก็มากที่ใสในกระเปาเสื้อได. 
  ล.3 น.119 

   
น้ํายาฟอกขาว น. น้ํายาเคมีสําหรบักัดสีวัตถุเชนผา ไม หวาย เปนตน ใหขาวข้ึน. 
  ล.3 น.64 

 

   1.1.2 การอธิบายโดยใหรายละเอียด คือ การขยายความของคําโดยการบอก
รายละเอียด วิธีการ ลักษณะของสิ่งตางๆอยางชัดเจนเพ่ือใหเห็นภาพ วิธีการ กระบวนการ กฎ กติกา
ตางๆ เปนตน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

สาคู น. แปงเม็ดกลมๆเดิมทํามาจากตนสาคู แตปจจุบันนิยมทําจากแปง
มันสําปะหลัง เม่ือดิบเปนสีขาว เม่ือสุกมีลักษณะใสไมมีสี มักทํา
เปน 2 ขนาด คือ สาคูเม็ดใหญและสาคูเม็ดเล็ก ใชทําขนมและ
อาหารไดหลายชนิด. 

  ล.1 น.157 
   
   
หมี่กะทิ น. อาหารอยางหน่ึง ทําดวยเสนหม่ีลวกน้ํารอน ผัดกับกะทิใสซอส

มะเขือเทศใหเปนสีชมพูออน ๆ ราดดวยน้ําปรุงรสทําดวย
เตาเจี้ยวขาวตํา กุงสับ หมูสับ หัวกะทิ ปรุงรสเค็มหวานเล็กนอย 
เวลารับประทานบีบมะนาว มีหัวปลี ถ่ัวงอกดิบ ใบกุยชาย 
เปนเครื่องเคียง. 

  ล.3 น.119 

   
หมี่กรอบ น. ของกินอยางหน่ึง ใชเสนหม่ีทอดนํ้ามันใหกรอบ คลุกดวยนํ้าปรุง

รสเปรี้ยว เค็ม หวาน ซึ่งใสกุง ไก หมู หั่นเปนช้ินเล็กๆ โรยหนา
ดวยเตาหูแข็งหั่นช้ินเล็กๆทอดกรอบ ผิวสมซา และไขที่โรยทอด
ในกระทะใหเปนฝอย. 

  ล.3 น.119 
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  1.2 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียดและยกตัวอยาง 
  การอธิบายและยกตัวอยางที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน นั้น
นอกจากประกอบดวยการอธิบายโดยใหความหมายและการอธิบายโดยใหรายละเอียดแลวยังเพิ่ม
ตัวอยางการใชคําและประโยคในบริบทและสถานการณตาง ๆ ประกอบดวย 

   1.2.1 การอธิบายและยกตัวอยางการใชคํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

บาป ก. เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย  เชน 
เงินบาป. กฐินบาป. ภาษีบาป.1 

  ล.2 น.71 
   
สี่ซาหา น. จํานวนสี่หรือหา เชน สี่ซาหาสิบ. สี่ซาหารอย. สี่ซาหาคน. 

สี่ซาหาตัว. 
  ล.2 น.127 

   
น้ําโคลา น. น้ําอัดลมประเภทหน่ึง มีสีดํา เชน โคคาโคลา. เปปซี่โคลา. 

กระทิงแดงโคลา. คมม. เครื่องด่ืมน้ําดํา. 
  ล.3 น.63 

 

   1.2.2 การอธิบายและยกตัวอยางประโยค ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ฟนธง ก. พูดใหชัดเจน, ตัดสินดวยความเช่ือมั่น, เชน เรื่องน้ีฟนธงมาเลย
วาจะเอาอยางไร. หมอดูฟนธงวาดาราคูนี้จะตองเลิกกัน. 

  ล.1 น.120 
   
ไมพุทโธ ก. ไมสงสาร, ไมเห็นใจ, เชน บอกใหดหูนังสือก็ไมสนใจถาสอบตก 

ฉันจะไมพุทโธเลย. 
  ล.3 น.87 

                                                             

1 ขอความท่ีปรากฏในแถบสีเทาแสดงสวนของบทนิยามที่ใชวิธีการนิยามที่กลาวถึงในหวขอน้ันๆ เพื่อแสดงให
เห็นถึงรูปแบบของการนิยามความหมายในบทนิยามศัพทที่กลาวถึงโดยเฉพาะ  
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หาอะไร,  
หาพระแสงอะไร, 
หาพระแสงของาว
อะไร,  
หาสวรรควิมาน
อะไร,  
หาหอกอะไร 

ว. ทําไม, เพ่ืออะไร, (มีนัยวาผูพูดเห็นวาสิ่งที่ทําน้ันไมมีประโยชน) 
เชน มายืนหาอะไร ไปใหพน ๆ เลย. มีเสื้อผาตั้งเยอะแยะแลว
จะซื้อมาหาพระแสงอะไรอีก. จะพูดหาพระแสงของาวอะไร 
ไมมีใครเขาสนใจฟงหรอก. รีบๆทําใหเสร็จดีกวา จะมัวบนหา
สวรรควิมานอะไร. วันๆเอาแตเลนเกม จะเลนไปหาหอกอะไร. 

  ล.3 น.122 
 

 2. การใหขอมูลของคํา 
 การใหขอมูลของคํา หมายถึง การนิยามคําในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
นอกเหนือจากการอธิบาย และ การอธิบายและยกตัวอยางคําและประโยคในการใชคําแลว มีการให
ขอมูลของคํา ประกอบดวย การบอกท่ีมาของคําจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
การบอกท่ีมาของคํา การบอกคําที่มีความหมายเหมือน การบอกเสียงอาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  2.1 การบอกที่มาของคําจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  

  คําที่มาจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ในพจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะบันทึกคํา ความหมายและตัวอยางการใชคําที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คําที่ยกมาจะใชอักษรยอ “พจน.” กํากับ เพ่ือแสดงใหเห็นวาคําดังกลาวมี
อยูในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แตพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
อาจมีการเพ่ิมการนิยาม การยกตัวอยางการใชคําเพิ่มเติม การเปลี่ยนตัวอยางหรือปรากฏความหมาย
ใหมนอกเหนือจากทีบ่ันทกึไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
   2.1.1 คําที่มีความหมาย การนิยาม และตัวอยางการใชคําตรงกับพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

มึน ก. เมาออนๆ, รูสึกวิงเวียน เชน มึนศีรษะ, รูสึกตื้อในสมอง เชน 
อานหนังสือมากชักมึน, มึนหัว ก็วา. 

  พจน. 422 น.3865 

                                                             

2 พจน.42 ยอมาจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
3 น. ยอมาจาก เลขหนา 
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มึน ก. เมาออนๆ, รูสึกวิงเวียน เชน มึนศีรษะ, รูสึกตื้อในสมอง เชน 
อานหนังสือมากชักมึน. (พจน.) 

  ล.1 น.128 

   
ปุโลปุเล (ปาก) ก. พูดหรือทําพอใหเสร็จๆ  ไปโดยไมตองการรายละเอียด, 

ประโลประเลก็วา. 
  พจน. 42  น.703 
   
ปุโลปุเล ก. พูดหรือทําพอใหเสร็จๆ  ไปโดยไมตองการรายละเอียด, 

ประโลประเลก็วา. (พจน.). คมม. โปโลโปเล ความหมายที่ 1. 
  ล.2 น.79 
   
พูดจนลงิหลับ (ปาก) ก. พูดจนผูฟงเคลิบเคลิ้มไปตาม. 
  พจน. 42 น.797 
   
พูดจนลงิหลับ ก. พูดจนผูฟงเคลิบเคลิ้มและเห็นคลอยตาม. (พจน.). คมม. 

กลอมจนลิงหลบั, กลอมลงิหลับ. 
  ล.3 น.79 

 

   2.1.2 คําท่ีมีความหมาย การนิยาม ตรงหรือคลายคลึงกันกับพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แตมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยางการใชคํา สามารถแบงได 3 รูปแบบ
ไดแก 
    2.1.2.1 การเพ่ิมตัวอยางการใชคํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ช้ีนิ้ว ก. ไดแตสั่งการใหผูอื่นทํา ไมลงมือทําเอง. 
  พจน. 42 น.365 
   
ช้ีนิ้ว ก. ไดแตสั่งการใหผูอื่นทํา ไมลงมือทําเอง (พจน.) เชน ฉันไมเหน็

เขาทําอะไร ไดแตน่ังชี้นิ้ว ใหลกูนองทําใหทกุอยาง. 
  ล.3 น.42 
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    2.1.2.2 การตัดตัวอยางการใชคํา ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

ลมปาก น. ถอยคําที่กลาว เชน อยาสัญญาเพียงลมปาก, คําพูดที่จูงใจให
เห็นคลอยตาม เชน หลงลมปากจึงตามเขาไป. 

  พจน. 42 น.988 
   
ลมปาก น. ถอยคําที่กลาว, คําพูดที่จงูใจใหเห็นคลอยตาม. (พจน.) 
 น. คําพูดหรือคําม่ันสัญญา เชน อยาไปเช่ือลมปากผูชายคนน้ี 

เขาหยอดคําหวานไปท่ัว. 
  ล.1 น.145 

 

    2.1.2.3 การเปลี่ยนตัวอยางการใชคํา ดังตัวอยางตอไปนี้ดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
 

กระบุงโกย (ปาก) ว. มากมาย เชน มีขาวของเปนกระบุงโกย ถูกบนต้ังกระบุงโกย. 
  พจน. 42 น.47 

   
กระบุงโกย น. ลักษณะนามใชเปรียบเทียบในความหมายวา มาก เชน เขา

บนไมรูกี่กระบุงโกย. คมม. กระบุง ความหมายที่ 2. 
  ล.1 น.4 

 

   2.1.3 คําที่บันทึกในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แลว แต
มีความหมายขยาย ความหมายใหม ในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ความหมายใหม
บันทึกไวหลังความหมายเดิมที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สามารถแบง
ได 2 รูปแบบ คือ  
     2.1.3.1 คําที่เกิดความหมายขยาย ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

วัดวา ก. พอเทาๆกัน, พอเสมอกัน เชน พี่นองสองคนนี้สวยพอวัดวา
กันได. 

  พจน. 42 น.1059 
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วัดวา ก. พอเทาๆกัน, พอเสมอกัน, (พจน.) ; ไมไดไมเสีย (ภาษาการ
พนัน) เชน เจามือปอก เราก็ปอก ตานี้เราวัดวากันนะ. 

  ล.1 น.148 
   
ซักแหง ก. ทําความสะอาดเสื้อผาหรือสิ่งทอตางๆ ดวยวิธีพิเศษ เชน ใช

สาร เคมี โรยบนรอยเป อนแลวปดออก  หรือแชลง ใน
สารละลายเคมี. 

  พจน. 42 น.377 
   
ซักแหง ก. ทําความสะอาดเสื้อผาหรือสิ่งทอตางๆ ดวยวิธีพิเศษ เชน ใช

สาร เคมี โรยบนรอยเป อนแลวปดออก  หรือแชลง ใน
สารละลายเคมี. (พจน.), ซักผาโดยไมจุมผาลงในนํ้า เชน เม่ือ
วานฉันเอาชุดผาไหมไปซักแหง. 

 ก. ไมอาบน้ํา เชน เม่ือคืนเขากลับดึกและเพลียมากเลยซักแหง. 
  ล.2 น.37 
   
ชง 1 ก. เทนํ้ารอนลงบนใบชาหรือยาเปนตนเพ่ือใหรสออก. 
  พจน. 42 น.343 
   
ชง 1 ก. เทนํ้ารอนลงบนใบชาหรือยาเปนตนเพื่อใหรสออก. (พจน.), 

ผสมเครือ่งดื่มประเภทผงดวยนํ้ารอนและปรุงรสใหพรอมที่
จะรบัประทาน เชน ชวยชงกาแฟมาใหถวยหน่ึง น้ําตาล
ชอนเดียวนะ. (จ.) 

 ก. เตรียมการให, ดําเนินการให, เชน เขาชงเรื่องใหรัฐมนตรีลง
นาม. 

 ก. เตะลูกบอลใหผูอื่นทําประตู เชน เขาทําแฮตถริกไดแตกลบั
ถลมตัววาเพ่ือนรวมทีมชงลูกไดดี. 

  ล.3 น.40 
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    2.1.3.2 คําที่เกิดความหมายใหม ดังตัวอยางตอไปนี ้
  

ใบบุญ น. รวมบุญ, สวนบุญที่ปกปองคุมครองอยู. 
  พจน. 42 น.643 

   
ใบบุญ น. รวมบุญ, สวนบุญที่ปกปองคุมครองอยู, (พจน.) เชน เขาได

เจานายเปนใบบุญ จึงกาวหนามาทุกวันน้ี. 
 น. บารมี, อิทธิพล, เชน เขาตองอาศัยใบบุญของเจาพอจึง

คาขายที่นี่ได. เขาเขานอกออกในได เพราะพึ่งใบบุญผูมี
อํานาจ. 

  ล.1 น.105 
   
นางฟา น. นางในเทพนิยายที่ถือวาอยูบนสวรรค. 
  พจน. 42 น.574 

   
นางฟา น. นางในเทพนิยายที่ถือวาอยูบนสวรรค. (พจน.). 
 น. พนักงานผูหญิง มีหนาที่บริการผูโดยสารบนเครื่องบิน เชน 

เธอเปนนางฟาสายการบินอะไร .  คมม . แอร 2, แอร
โฮสเตส. 

  ล.2 น.65 
   
สาวก น. ศิษยของศาสดา. (ป.; ส. ศฺราวก). 
  พจน. 42 น.1185 

   
สาวก น. ศิษยของศาสดา. (พจน.) 
 น. ผูที่นิยมชมชอบบุคคลหรอืสิง่ใดสิ่งหนึ่งอยางคลัง่ไคล เชน 

สาวกของ   พี่บี้. สาวกทีมแมนยู. 
  ล.3 น.110 
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  2.2 การบอกท่ีมาของคํา 
  ที่มาของคํา หมายถึง การอธิบายภาษาซึ่งเปนที่มาของคําไวทายคํานั้นๆ เปนการ    
ทับศัพท หรือการแปลศัพท การบอกท่ีมาเขียนไวในวงเล็บเปนอักษรยอ เชน กล. หมายถึง เกาหลี           
จ. หมายถึง จีน อ. หมายถึง อังกฤษ ฯลฯ โดยอาจมีการกลาวถึงคําศัพทในภาษาเดิม และเสียงคําศัพท
เดิมในภาษา พบ 2 รูปแบบ  คือ การทับศัพท และการแปลศัพท 
 
   2.2.1 การทับศัพท ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

กิมจ ิ น. ผักดองแบบเกาหลี เชน อาหารเกาหลีตองมีกิมจิเปนเครื่อง
เคียง. 

 น. เกาหลี เชน นักเตะแดนกิมจิ. 
  (กล. วา คิมชิ). 
  ล.1 น.13 
   
เบ น. ผูรบัใช, ผูยอมรับใช, เชน เขาชอบวางตัวเปนนาย ใหเรา

เปนเบคอยรับใชอยูเรื่อย.  
  (จ. เบ วา มา). 
  ล.1 น.101 
   
ไวนิ่ล น. แผนพลาสติกชนิดเรียบ นิ่ม ใชพิมพตัวอักษรหรือรูปเปนตน 

มักมีขนาดใหญแตสามารถตัดใหเปนทรงตางๆได มวนเก็บได 
นิยมทําเปนปายโฆษณาหรือปายนิทรรศการ. 

  (ตัดมาจาก อ. vinyl plastic). 
  ล.3 น.103 
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   2.2.2 การแปลศัพท ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

จิตอาสา 
 

น. จิตใจที่เอื้อเฟอและชอบชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบ
แทน เชน โรงเรียนของเราฝกให เด็กมีจิตอาสา รูจัก
ชวยเหลือผูอื่นและชอบทํางานเพ่ือสาธารณะ.  

  (แปลจาก อ. public mind) 
  ล.2 น.93 
   
วิกฤตตมยํากุง น. ภาวะทรุดตัวลงอยางฉับพลันของเศรษฐกิจไทยที่เกิดข้ึนในป 

พ.ศ. 2540 เกิดจากการเก็งกําไรและการลงทุนเกินตัวของ
ภาคเอกชน โดยกอหนี้ตางประเทศอยางมหาศาล ทําใหตอง
ลอยตัวคาเงินบาท สถาบันการเงินในประเทศจํานวนมาก
ตองปดไป และสงผลกระทบไปท่ัวเอเชีย.  
(แปลมาจาก อ. Tom Yam Kung Crisis). 

  ล.2 น.115 
   
เจษฎาธิการ น. คําเรียกผูอํานวยการของโรงเรียนเอกชนที่อยูในความ

อุปถัมภของศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก เชน ทานผูนี้คือ
เจษฎาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี.  
(แปลมาจาก อ. Reverend). 

  ล.3 น.38 
 

  2.3 การบอกคําที่มีความหมายเหมือน 

  คําที่มีความหมายเหมือน หมายถึง คําที่มีความหมายเหมือนกันในการจัดเก็บใน
พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีการแยกเก็บไวตามลําดับอักษรของคําน้ันๆ โดยในทายบท
นิยามจะมีอักษรยอ คมม. กํากับ หมายถึง “ความหมายเหมือนกัน” ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

  คําวา เคราะหซ้ํากรรมซัด, บาปซ้ํากรรมซัด, ผีซ้ํากรรมซัด เปนคําที่มีความหมาย
เหมือนกัน  
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เคราะหซ้ํากรรมซัด ก. ไดรับเคราะหกรรมซ้ําแลวซ้ําอีก เชน เขายากจนอยูแลวยัง
เคราะหซ้ํากรรมซัดใหบานถูกไฟไหมอีก.  
คมม.4 บาปซ้ํากรรมซัด, ผีซ้ํากรรมซัด. 

  ล.1 น.36 
บาปซ้ํากรรมซัด ก. ไดรับเคราะหกรรมซ้ําแลวซ้ําอีก เชน เขาถูกใหออกจากงาน

ก็หนักหนาอยูแลว ยังบาปซํ้ากรรมซัดมาประสบอุบัติเหตุ
อีก.  
คมม. เคราะหซ้ํากรรมซัด, ผีซ้ํากรรมซัด. 

  ล.1 น.99 
ผีซ้ํากรรมซัด ก. ไดรับเคราะหกรรมซ้ําแลวซ้ําอีก เชน เขากําพราพอแมแลว

ยังผีซ้ํากรรมซัด ปาที่เลี้ยงดูอยูมาประสบอุบัติเหตุตายจาก
ไปอีก.  
คมม. เคราะหซ้ํากรรมซัด, บาปซ้ํากรรมซัด. 

  ล.1 น.112 
 

  คําวา ดอกไมเหล็ก, สตรีเหล็ก, หญิงเหล็ก เปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน  
 

ดอกไมเหล็ก น. ผูหญิงที่มีความเขมแข็งอดทน สามารถตอสู เอาชนะ
อุปสรรคตางๆได เชน ดอกไมเหล็กแหงพมาก็คือนางออง 
ซาน ซูจี.  
คมม. หญิงเหล็ก ความหมายที่ 1, สตรีเหล็ก. 

  ล.2 น.45 

   
สตรเีหล็ก น. ผูหญิงที่มีความเขมแข็งอดทน สามารถตอสู เอาชนะ

อุปสรรคตางๆได เชน อดีตนายกรัฐมนตรีมารกาเร็ต แท็ช
เชอร ไดรับฉายาวาเปนสตรีเหล็กแหงอังกฤษ.  
คมม. ดอกไมเหลก็, หญงิเหลก็ ความหมายที่ 1. 

  ล.2 น.118 

                                                             

4
 คมม. ยอมาจาก ความหมายเหมือนกัน 
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หญิงเหล็ก น. ผูหญิงที่มีความเขมแข็งอดทน สามารถตอสู เอาชนะ
อุปสรรคตางๆได  เชน อดีตนายกรัฐมนตรีมารกาเร็ต  
แท็ชเชอร ไดรับฉายาวาเปนหญิงเหล็กแหงอังกฤษ.  
คมม. ดอกไมเหลก็, สตรีเหล็ก. 

 น. ผูหญิงที่แข็งแรงมีสุขภาพดี ไมเจ็บไขไดปวย เชน เขาเปน
หญิงเหล็กในที่ทํางานเรา ทํางานหนักมา 30 ป ไมเคยลา
ปวยแมแตวันเดียว. 

  ล.2 น.131 
 

  2.4 การบอกเสียงอาน 

  การบอกคําอาน หมายถึง การบอกคําอานออกเสียงในบางคําที่อาจไมตรงตามกฎหรือ
อักขรวิธีที่ใชกันทั่วไปโดยมีการเขียนเสียงอานกํากับ ในที่นี้รวมถึงการอานออกเสียงคําที่เปนอักษรย อ
ดวย คําที่เปนอักษรยอในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เกิดจากการยอคําโดยเอาตัวอักษร
ตัวแรกมาเรียงตอกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

ซีทรู  
[ซี-ทฺร]ู 

น. เสื้อผาทีบ่างมากจนมองทะลเุห็นขางในได เชน ดาราคนน้ัน
ใสชุดซีทร ูมองเห็นรปูรางชัดเจน. (อ. see through). 

  ล.2 น.38 
   
ผบทบ. 
[ผอ-บอ-ทอ-บอ] 

น. ภรรยา เชน วันน้ี ผบทบ. สั่งใหรบีกลับบาน. (คํายอของคํา
วา ผูบัญชาการท่ีบาน). 

  ล.2 น.82 
   
มคปด.  
[มอ-คอ-ปอ-ดอ] 

ก. มีผูแยงคนรักไป พูดเตม็ๆวา หมาคาบไปแดก เชน มัวแต
ทํางานไมมเีวลาใหแฟน ระวังจะถูกมคปด.. คมม. สุนัขคาบ
ไปรับประทาน. 

  ล.3 น.82 
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 3. การใหรายละเอียดของคําเพ่ิมเติม 

 รายละเอียดของคํา หมายถึง ขอมูลที่เปนการใหรายละเอียดของคํานอกเหนือจากขอมูลท่ีกลาว
ไวในขอ 1 และ 2 ซึ่งทําใหผูที่ตองการศึกษาคําศัพทจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ทราบถึงขอมูลที่ เกี่ยวของกับคําศัพทดานตางๆ เชน ประวัติของคํา โครงสรางคํา ผูริเริ่มใชคําและ
ระยะเวลาการเริ่มใชคํา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  3.1 การใหรายละเอียดเก่ียวกับประวัติของคํา  
  ประวัติของคํา หมายถึง ที่มาของการเกิดคําศัพทข้ึนใชในสังคม เชน มาจากช่ือ
ภาพยนตร ดารา บุคคลที่มีช่ือเสียง บทเพลง สํานวนที่ใชในสังคม ช่ือสินคา ช่ืออาหาร ช่ือสถานที่      
เปนตน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

คลีเหน็ก น. กระดาษทิชชูใชเช็ดหนา เชน คลีเหน็กหมดแลวไปซื้อให
หนอยเอายี่หออะไร ก็ ได . (มาจาก ย่ีหอกระดาษทิชชู 
Kleenex). 

  ล.1 น.29 
   
ติดปลายนวม ก. ไดผลประโยชนเล็กๆนอยๆโดยไมคาดคิดมากอน เชน เสร็จ

งานน้ีเราก็ไดของติดปลายนวมมานิดๆหนอยๆ. (สํานวนน้ี
มาจากการชกมวย). 

  ล.1 น.78 
   
โสภา,  
โสภาสถาพร 

ก. สุขสบาย เชน กอนจะจับปนยิงใครสักคนใหคิดถึงคุกกอน
เพราะในน้ันไมโสภานักหรอก. เขาไดเมียรวยปานนี้คงโสภา
สถาพรไปแลว. (คําวา โสภา สถาพร มาจากช่ือดาราที่ใชใน
การแสดงภาพยนตร). 

  ล.3 น.115 
 
  3.2 การใหรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางคํา 
  โครงสรางคํา หมายถึง การใหขอมูลของคําที่มาประกอบกันเปนคําใหม โดยอธิบายถึง
รูปคําศัพทเดิมกอนเกิดเปนคําใหม เพื่อใหทราบถึงความหมายของคําศัพทเดิม และบอกถึงวิธีการสราง
คําศัพทคําใหม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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เชลียร ก. สนับสนุนและประจบประแจงอยางออกหนาออกตา เชน 
เขาเชลียรเจานายอยางน้ี เลยได 2 ข้ันทุกป.  
(มาจากคํา เชียร + เลีย). 

  ล.1 น.57 
   
ธนาธิปไตย น. ระบอบการเมืองที่ถือเงินเปนใหญ เชน พรรคการเมืองพรรค

นี้ยึดระบอบธนาธิปไตยจายเงินส.ส. เปนรายเดือน.  
(มาจากคําวา ธน + อธิปไตย). 

  ล.2 น.62 
   
สะตอเบอเรอ ก. ปลิ้นปลอนโกหกหลอกลวงย่ิงกวาสะตอหรือสะตอเบอรี่ เชน 

พวกสะตอเบอเรอก็คือ  สะตอเบอรี่ตัวแมนั่นแหละ.  
(มาจาก สะตอ + เบอเรอ). 

  ล.3 น.108 
 

  3.3 การใหรายละเอียดเก่ียวกับผูริเริ่มการใชคําและระยะเวลาการเริ่มใชคํา 
  ผูริเริ่มการใชคําและระยะเวลาการเริ่มใชคํา หมายถึง การใหขอมูลของผูที่ใชคําศัพท
เปนคนแรก และระยะเวลาหรือชวงเวลาที่คําศัพทปรากฏใชในสังคมเปนครั้งแรก ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

อริยะขัดขืน ก. ขัดขืนหรือตอตานอยางคนมีอารยธรรม เชน การออกเสียง
ไมเลือกใครเปนผูแทนราษฎรถือเปนการตอตานแบบอริยะ
ขัดขืน.คมม.อารยะขัดขืน(แปลจาก อ.civil disobedience; 

คําวา “อารยะขัดขืน” รศ.ชัยวัฒน สถาอนันท เปนผูใชคน
แรกในป พ.ศ. 2548) 

  ล.1 น.171 
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ศิลปาธร น. ช่ือรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบใหแกศิลปนรวมสมัยที่มี
ผลงานสรางสรรคอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมใหผลิตผลงาน
ตอไปอยางอิสระ มี 5 สาขา คือ ทัศนศิลป วรรณศิลป 
คีตศิลป ภาพยนตร และศิลปะการแสดง เชน นายเฉลิมชัย 
โฆษิตพิพัฒนไดรับรางวัลศิลปาธรเมื่อ พ.ศ. 2547. (มอบ
รางวัลครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2547). 

  ล.2 น.117 
   
ไผแยกกอ หนอแตก
เหลา 

น. ผูที่เคยทํางานรวมกันมาภายหลังแยกยายกันไปทํางานตาม
ความชอบหรือความถนัดของตน เชน เมื่อโครงการวิจัย
สิ้นสุดลงนักวิจัยก็แยกยายกันไปเปนไผแยกกอ หนอแตก
เหลา แตก็นัดพบกันไมเคยขาด. คมม. น้ําแยกสาย ไผแยก
กอ.  
(ใชครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2553). 

  ล.3 น.78 
 

 4. การอางถึงคําในพจนานุกรมเลมเดียวกัน 

 พรพิลาส เรืองโชติวิทย5 กลาววา การอางถึงคําในพจนานุกรมเดียวกัน หมายถึง ศัพทที่มีคําพอง
ความหมายในพจนานุกรมเดียวกันอาจใชวิธีการอางถึงกันโดยไมตองเขียนนิยามศัพทซ้ําอีก ดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
 

กระจิบกระจอกขาว  ดู กระจอกขาว. 
  ล.1 น.2 
น้ําตาลโตนด  ดู ตาลโตนด. 
  ล.2 น.66 

 

                                                             

 5พรพิลาส เรืองโชติวิทย , การทําพจนานุกรม. (เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533),60. 
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 โครงสรางการนิยามความหมายคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน 
จากก าร ศึ กษา โ คร ง สร า ง ก าร นิ ยามความหมาย คํ า ศัพท ใ นพจนา นุก รม คํ า ใหม                    

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พบวา มีความคลายคลึงกับการนิยามคําศัพท ในพจนานุกรม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ประกอบดวย คําศัพท ชนิดของคํา บทนิยาม จากการศึกษา
โครงสรางการนิยามในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
โครงสรางแบบเด่ียวและโครงสรางแบบประสม มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

1. โครงสรางแบบเด่ียว  
โครงสรางแบบเดี่ยว หมายถึง การนิยามความหมายที่มีบทนิยามเพียงสวนเดียวปรากฏ  2 

รูปแบบ คือ การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด และ การอางถึงคําใน
พจนานุกรมเลมเดียวกัน ดังนี้ 

1.1 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ขนมกวน น. ของหวานท่ีทําดวยวิธีใสกระทะตั้งไฟแลวใชพายกวนใหสุก 
อยางถ่ัวกวน เผือกกวน กลวยกวน ขนุนกวน สับปะรดกวน. 

  ล.2 น.14 
   
ปลาเสน น. ของกินเลนอยางหน่ึง เปนเสนเล็กๆ ยาวๆ ทําดวยแปงผสม

เนื้อปลา อบแหง. 
  ล.3 น.71 
   
ผาตาพริกไทย,  
ผาเม็ดพริกไทย 

น. ผาลักษณะโปรงบาง เนื้อผาเปนรูเล็กๆ ขนาดเม็ดพริกไทย 
ใชทํามุง   เสื้อครุย หรือถุงบุหงา. 

  ล.2 น.83 
   
รานสะดวกซื้อ น. รานคาขนาดเล็กซึ่งขายของเครื่องใชกระจุกกระจิกที่จําเปน

รวมทั้งอาหารกินรองทอง มักเปดขายตลอด 24 ช่ัวโมง. 
  ล.2 น.104 
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1.2 การอางถึงคําในพจนานุกรมเลมเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

กระจิบกระจอกขาว  ดู กระจอกขาว. 
  ล.1 น.2 
   
น้ําตาลโตนด  ดู ตาลโตนด. 
  ล.2 น.66 

 

 2. โครงสรางแบบประสม 

 โครงสรางแบบประสม หมายถึง การนิยามความหมายท่ีมีบทนิยามต้ังแต 2 สวนข้ึนไป ปรากฏ 
2 ลักษณะ คือ โครงสรางแบบประสม 2 สวน และ โครงสรางแบบประสม 3 สวน ดังนี ้

 2.1 โครงสรางแบบประสม 2 สวน พบ 4 รูปแบบ ดังตัวอยางตอไปนี้  
 รูปแบบท่ี 1 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + ยกตัวอยาง

การใชคํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

น้ําเลี้ยง น. เงินสนับสนุน // เชน พอหมดน้ําเลี้ยง ผูชุมนุมก็สลายตัว. 
  ล.1 น.94 
   
รอยเปอรเซ็นต ว. แท ,  สมบูรณ ,  ไมมีอย างอื่นปน ,  //  เชน  ผู ชายรอย

เปอรเซ็นต. ขาวสารรอยเปอรเซ็นต. 
  ล.3 น.93 
 

 รูปแบบท่ี 2 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + การให
ขอมูลของคํา ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

ดีวีด ี น. แผนซีดีที่มีความจุมาก ใชบันทึกขอมูลหลายประเภท เชน 
ภ า พ ย น ต ร  เ พ ล ง  เ ก ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  ภ า พ ถ า ย 
ภาพเคลื่อนไหว. // (อ. DVD ยอมาจาก digital versatile 

disc). 
  ล.1 น.69 
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ยิงสลุต ก. ยิงปนใหญ  21 นัด ติดตอกัน เ พ่ือถวายพระเกียรติ
พระมหากษัตริยในงานพระราชพิธีสําคัญ เชน งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา. // (สลุต มาจาก อ. salute). 

  ล.3 น.91 
 

  รูปแบบที่ 3 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + การให
รายละเอียดของคําเพ่ิมเติม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

กระป น. พนักงานหญิงที่เก็บคาโดยสารรถประจําทาง, // เปนคําคูกับ
กระเปา ซึ่งหมายถึงพนักงานชาย. 

  ล.1 น.4 
กางเกงใน น. กางเกงสําหรับสวมไวช้ันใน ไมมีขา หรือขาสั้น.  // เรียก

ยอๆวา กกน. [กอ-กอ-นอ]. 
  ล.2 น.8 

 

  รูปแบบที่ 4 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + การอางถึง
คําในพจนานุกรมเลมเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

นมเปรี้ยว น. โยเกิรตชนิดเหลวหรือโยเกิรตพรอมดื่ม ไมใสผลไมหรือ
ธัญพืช. // (ด ูโยเกิรต). 

  ล.2 น.63 
 

  2.2 โครงสรางแบบประสม 3 สวน ปรากฏ 3 รูปแบบ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  รูปแบบที่ 1 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + ยกตัวอยาง
การใชคํา + การใหขอมูลของคําดังตัวอยางตอไปนี้ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

เจี๊ยะบโละ ก. กินไมลง, รับไมได, รังเกียจ, // เชน อาหารขางถนนมีแตฝุน
อยางนี้เจี๊ยะบโละหรอก. ไมไดอาบน้ําตั้งหลายวัน ซกมก
อยางนี้ ใครๆก็เจี๊ยะบโละ. //  (จ.). 

  ล.2 น.30 
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บอกเซอร น. กางเกงขาสั้น มีลักษณะคลายกางเกงท่ีนักมวยใสข้ึนชกบน
เวที มักใชผาเนื้อบาง สวนมากเปนผาลาย ผูชายนิยมสวมทบั
กางเกงช้ันใน // เชน วัยรุนเดี๋ยวนี้ชอบใสกางเกงยีนสเอวต่ํา
เพื่ออวดขอบบอกเซอรลายตัวเกง. //  (อ. boxer). 

  ล.2 น.69 
 

  รูปแบบที่ 2 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + ยกตัวอยาง
การใชคํา + การใหรายละเอียดของคําเพิ่มเติม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

สัพเพเหรก  
 [สับ-เพ-เห-รก] 

ว. ไมเปนช้ินเปนอันและรกรุงรัง // เชน บานเราไมเคยโดน
ขโมยข้ึนเพราะมันคงเห็นวามีแตของสัพเพเหรกทั้งน้ัน. // 
(มาจาก สัพเพเหระ + รก). 

  ล.2 น.123 
   
ไมรูภาษาคน ก. ไมรูเรื่อง, โง, // (ใชเปนคําดา) // เชน เธอนี่ชางไมรูภาษา

คนเสียเลย บอกกี่หนก็ไมเคยทําถูกสักที. 
  ล.3 น.87 

 

  รูปแบบที่ 3 การอธิบายโดยใหความหมายหรอือธิบายโดยใหรายละเอียด + การให
ขอมูลของคํา + การใหรายละเอียดของคําเพิ่มเติม ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

เกาเจง น. ชาติหมา //  (เปนคําดา). // (จ. เกาเจง). 
  ล.1 น.17 
   
ชี ส. สรรพนามบุรุษที่ 3 // (เปนคําที่สาวประเภทสองมักใชเรียก

ผูหญิงหรือสาวประเภทสองดวยกัน). //  (อ. she). 
  ล.1 น.56 

 
 จากผลการ ศึกษารูปแบบการ ให คํา นิยามความหมายศัพท ในพจนานุกรมคําใหม              
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบรูปแบบการใหนิยาม 4 รูปแบบ คือ การอธิบาย การใหขอมูลของคํา การให
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รายละเอียดของคําเพิ่มเติม และการอางถึงคําในพจนานุกรมเลมเดียวกัน ซึ่งลักษณะรูปแบบการนิยาม
ความหมายที่ปรากฏมีความคลายคลึงกับรูปแบบการนิยามศัพทที่ ปรากฏในพจนานุกรม                     
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ดังที่ วัลยา ชางขวัญยืน6 ไดกลาวถึงสวนประกอบตางๆ ในการ
นิยามศัพท ในพจนานุกรม วาประกอบดวย 1 คําศัพทหลักหรือแมคําหรือคําต้ัง 2 ลูกคํา 3 คําบอกเสียง
อาน 4คําบอกชนิดของคําตามหลักไวยากรณ 5คําที่ใชเฉพาะแหง 6อักษรยอบอกท่ีมาของคํา 7วรรณคดี
ที่อางถึง 8คําโยงความหมาย  
 กลาวไดวา การนิยามความหมายศัพทเปนไปในทางเดียวกัน แตลักษณะท่ีอาจกลาวไดวามี
ความแตกตางกันจากการศึกษา คือ การยกตัวอยางคําและประโยคที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานสวนหนึ่งเปนการยกตัวอยางจากการใชภาษาพูด หรือเปนภาษาท่ีใชในสื่นตางๆใน
สังคม ตัวอยางเชน  
  

ปลอยโฮ ก.  รองไหออกมาอยางเต็มที่ เชน ดาราสาวถึงกับปลอยโฮ เมื่อ
นักขาวถามถึงคูหมั้นของเธอที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต. 

  ล.3 น.70 
 

 ตัวอยางคําวา “ปลอยโฮ” ทีป่รากฏใชในขาว เชน  
 

   “อาย สงครามนางงาม” ปลอยโฮ! โดนโกงรวม 10 ล. หวังเก็บเงินทั้งชีวิต
เตรียมรักษาแม!!7 
  ปลอยโฮ! เปดใจเปนที่แรก โดนคนใกลตัวโกงเงินเกือบ 10 ลาน สําหรับ อาย 
วราไพรินทร ลภัสนิธิโรจน ผูรับบท บีบี ในละครดัง สงครามนางงาม แถมยังตองหาเงิน
ทํางานหนักเพื่อมาเคลียรหนี้สินทั้งๆที่ตัวเองไมไดกอ เรียกไดวาเปนภาระท่ีหนักเพราะ 
อายเองมีความรับผิดชอบตองเลี้ยงดูแมที่ปวย แถมตั้งใจปนี้จะพาแมไปรักษาผาตัดโรค
ลมชัก แตเงินที่เก็บสะสมท้ังหมดกับมลายหายไปเพราะโดนโกงซะงั้น เรียกไดวาชีวิต  
ดรามามากกวาละครท่ี อาย แสดงซะอีก 

 
                                                             

 6 วัลยา   ชางขวัญยืน, การใชพจนานุกรม, 3-4. 
 7 เอกสารเผยแพร[online], “อาย สงครามนางงาม” ปลอยโฮ! โดนโกงรวม 10 ล. หวังเก็บเงินท้ังชีวิต
เตรียมรักษาแม!!,  เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2558 เขาถึงไดจากhttp://www.nakom.me 

/2015/08/10_9.html# 
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 โครงสรางการนิยามความหมายคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวามี
ความคลายคลึงกับการนิยามคําศัพทในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ 
ประกอบดวย คําศัพท ชนิดของคํา บทนิยาม ผลการศึกษาปรากฏโครงสรางการนิยาม 2 รูปแบบ คือ 
โครงสรางแบบเดี่ยว และโครงสรางแบบประสม โดยโครงสรางคําที่ปรากฏสวนใหญเปนลักษณะ
โครงสรางแบบประสม ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวมีความสอดคลองกับ  ผลการศึกษาของ เสาวรส มนต
วิเศษ8 ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพทเดียวกันในพจนานุกรมของ 
เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ผลการศึกษา
พบวา โครงสรางของการนิยามที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้ง 2 ฉบับ ปรากฏโครงสรางแบบประสม
มากกวาแบบเดี่ยว 
 

 

 

 
 

                                                             

 
8 เสาวรส  มนตวิเศษ, การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพทเดียวกันในพจนานุกรมของ 

เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 142. 
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บทท่ี 5 
การศึกษาสภาพสังคมไทยท่ีสะทอนจากคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน 

 
 การศึกษาคําศัพทที่สะทอนสภาพสังคมไทยในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เปน
การรวบรวมคําศัพทที่เกิดข้ึนใหมในสังคมไทย คําศัพทโดยสวนใหญเปนคําศัพทที่เกิดข้ึนใหมในชวง
ระยะเวลาหลังการจัดทําพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จนถึงชวงที่จัดทําพจนานุกรม
คําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังน้ันคําที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานจึง
สะทอนสภาพสังคมไทยในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยอาจเปนคําที่มีใชในชวงสั้นๆ จากเหตุการณหรือสิ่ง
ที่เกิดข้ึนในสังคมไทยขณะน้ัน หรืออาจเปนคําที่เกิดข้ึนและใชตอเนื่องของคนในสังคมจนกลายเปนคํา
ใหมที่เกิดข้ึนในสังคมไทย  
 จากการศึกษาคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบภาพสะทอนทาง
สังคมไทยในดานตางๆ ไดแก เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เพศสภาพ  การติดตอสื่อสารในสังคม 
ศาสนาและความเช่ือ กิจกรรมการเรียนรู ในการวิจัยน้ีพบคําศัพทที่สะทอนสภาพสังคมไทยใน
พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังตอไปนี้  

 

 1. สภาพเศรษฐกิจ  
 เศรษฐกิจมีสวนเกี่ยวของกับคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาท่ีผาน
มาไดสงผลตอคนในสังคมเนื่องจากประเทศไทยตองเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่
สําคัญครั้งหนึ่งคือ การลดคาเงินบาทของรฐับาลใน  ป พ.ศ. 2540 สงผลใหภาคการคา การลงทุนประสบ
ปญหาและสงผลตอเนื่องมายังประชาชนในประเทศ คําศัพทที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจในชวงเวลาดังกลาว
ไดบันทึกไวในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แสดงใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจในชวง
ระยะเวลาดังกลาววาประเทศกําลังประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ดังตัวอยางตอไปนี้  
 

เศรษฐกจิฟองสบู น. 
 

สภาวการณที่ราคาอสังหาริมทรัพยสูงข้ึนอยางรวดเร็วเพราะการ
เก็งกําไร เชน เศรษฐกิจของประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2540 เปน
เศรษฐกิจฟองสบู. (แปลมาจาก อ. bubble economy) 

  ล.1 น.152 
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ฟองสบูแตก น. ปรากฏการณการทรุดตัวลงอยางฉับพลันของเศรษฐกิจที่เฟองฟู
ข้ึนอยางรวดเร็วโดยไมสัมพันธกับความตองการในการบริโภค
อยางแทจริง เปรียบเหมือนการแตกของฟองสบู เชน ป 2540 
ประเทศไทยเกิดฟองสบูแตก ทําใหคนจํานวนมากตกงาน. 

  ล.1 น.119 
   
เศรษฐกจิตก
สะเก็ด 

น. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ขาวของมีราคาแพง ผูคนตกงานเปน
จํานวนมาก เชน เรากําลังอยูในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ด ทุกคน
ตองรัดเข็มขัด อยาใชจายเกินจําเปน. 

  ล.2 น.117 
   
วิกฤตตมยํากุง น. ภาวะทรุดตัวลงอยางฉับพลันของเศรษฐกิจไทยที่เกิดข้ึนในป 

พ.ศ. 2540 เกิดจากการเก็งกําไรและการลงทุนเกินตัวของ
ภาคเอกชน โดยกอหนี้ตางประเทศอยางมหาศาล ทําใหตอง
ลอยตัวคาเงินบาท สถาบันการเงินในประเทศจํานวนมากตองปด
ไป และสงผลกระทบไปท่ัวเอเชีย. (แปลมาจาก อ. Tom Yam 

Kung Crisis). 
  ล.2 น.115 

 

 คําศัพทที่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจยังรวมถึงคําที่เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ภาวะทางการเงิน 
ประสบการณของคนเก่ียวกับการเงิน การลงทุน ซึ่งเปนกิจกรรมหน่ึงของคนในสังคม คําศัพทในกลุมนี้
สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรม ความคิดเกี่ยวกับการเงินและระบบเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในสังคมดวย          
ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ลมบนฟูก ก. ลมละลายแตเจาของกิจการไมไดรับผลกระทบเพราะรัฐนําเงิน
ภาษีของประชาชนไปอุดหนุน เชน รัฐนาจะปลอยใหผูบริหาร
สถาบันการเงินไดรับโทษบาง แทนที่จะใหลมบนฟูก. 

  ล.2 น.107 
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ยุคภาษีอาน น. ชวงเวลาที่ถูกเก็บภาษีมาก เชน กวาจะถึงยุคพระศรีอารยไมรูวา
พวกเราจะผานยุคภาษีอานไดหรือเปลา. (เลียนคําวา ยุคพระ 
ศรีอารย). 

  ล.3 น.91 
   
วานิชธนกิจ น. ธนาคารเพื่อการลงทุน สถาบันการเงินซึ่งทําธุรกิจแบบซื้อมาขาย

ไปมีความเช่ียวชาญในการขายผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อทํากําไร
จากสวนตางมากกวาการปลอยกู เชน สาเหตุหลักที่ทําใหสหรัฐ
ประสบปญหาวิกฤตทางการเงินก็คือการใหอิสระในการประกอบ
กิจการของวานิชธนกิจ. 

  ล.2 น.114 
 

 2. สภาพการเมืองการปกครอง 
 ระยะเวลาท่ีมีการรวบรวมคําศัพทและจัดทําพจนานุกรมคําใหม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อยู
ในชวงท่ี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544 - 2549) เปนผูนํารัฐบาล ในชวงเวลาดังกลาวไดมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ มีระบบการเลือกต้ังรูปแบบใหม สงผลใหมีคําศัพทที่เก่ียวของกับการเมืองการ
ปกครองเกิดข้ึน รวมถึงคําศัพทที่ใชโดยนักขาว หนังสือพิมพ และสื่อตางๆ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ปารตี้ลสิต น. บัญชีราย ช่ือสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคคัดเลือกตาม
ขอกําหนดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยมีการจัดลําดับผูที่
พรรคจะใหเปนสมาชิกผูแทนราษฎร หรือรัฐมนตรี เชน การ
เลือกตั้งครั้งนี้ พรรคใหญ ๆ สงปารตี้ลิสตครบ 100 คน. 

 น. ผูที่มีช่ืออยูในบัญชีพรรคการเมืองที่พรรคคัดเลือกจากสมาชิก 
โดยมีการจัดลําดับผูที่พรรคจะใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือรัฐมนตรี เชน เขาเปนปารตี้ลิสตลําดับท่ี 99 ของพรรคนี้ คง
ยากที่จะไดเปน ส.ส. . 

  ล.1 น.107 
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ส.ว. ลากต้ัง น. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงต้ังโดยอาศัยพรรคพวกมากกวา
คุณสมบัติ เชน เวลาจะเปนเครื่องพิสูจนวา ส.ว. เลือกต้ัง กับ 
ส.ว. ลากตั้ง ใครจะคํานึงถึงผลประโยชนของชาติมากกวากัน. 

  ล.2 น.118 
   
สภาลาง น. สภาผูแทนราษฎร เชน ราง พรบ.หลายฉบับผานสภาลางแลว 

รอสงใหวุฒิสภาพิจารณา 
  ล.3 น.105 
สภาสูง น. วุฒิสภา เชน สภาสูงตีกลับราง พรบ. ระเบียบบริหารราชการ

แผนดินฉบับใหม จึงตองต้ังกรรมาธิการรวม 2 สภา ข้ึนมา
พิจารณา. 

  ล.3 น.106 
 

 นอกจากคําศัพทที่เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองแลว ยังไดมีการกลาวถึง กิจกรรมทาง
การเมือง พฤติกรรมของนักการเมือง คําศัพทสวนใหญที่ปรากฏจะเกี่ยวของกับกิจกรรม และพฤติกรรม
ในดานลบของนักการเมือง ซึ่งเปนการสะทอนใหเหน็วาระบบการเมืองการปกครองของไทยมีการบริหาร 
การจัดระบบการปกครองท่ีเอื้อประโยชนตอนักการเมืองบางกลุมที่มุงแสวงหาประโยชนสวนตน ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
 

การเมืองธนกจิ น. การเมืองเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจซึ่งทําใหเกิดคอรรัปช่ัน เชน 
เมื่อนักธุรกิจเปนนักการเมือง การบริหารงานจึงเปนการเมืองธน
กิจเพ่ือเอื้อประโยชนใหธุรกิจของตน. 

  ล.1 น.10 
   
ธนาธิปไตย น. ระบอบการเมืองที่ถือเงินเปนใหญ เชน พรรคการเมืองพรรคนี้ยึด

ระบอบธนาธิปไตย จายเงินส.ส. เปนรายเดือน. (มาจากคําวา 
ธน + อธิปไตย) 

  ล.2 น.62 
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บุฟเฟต คาบิเน็ต น. คณะรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีโกงกินโครงการตาง ๆ กันมากเทาที่
ตองการ เหมือนกับการกินบุฟเฟตซึ่งสามารถกินไดมากเทาที่
ตองการ (ใชกับคําวา ครม.) เชน คนไทยสวนใหญไมยอมรับ 
ครม. บุฟเฟต คาบิเน็ต เพราะพากันคอรัปช่ัน. (ใชครั้งแรกเม่ือ 
พ.ศ. 2532). (บุฟเฟต มาจาก ฝ. buffet). 

  ล.2 น.73 
   
ฐานเสียง,  
ฐานเสียงเลือกต้ัง 

น.  กลุมผูสนันสนุนซึ่งจะลงคะแนนเสียงใหผูส มัครของพรรค
การเมืองหรือกลุมที่ตนสนับสนุนในการเลือกต้ังทุกครั้ง เชน เขา
ตองไดเปนผูแทนแนนอนเพราะพรรคมีฐานเสียงแนนมาก. 

  ล.3 น.44 
 

 3. เพศสภาพ 

 สังคมไทยเปนสังคมที่เปดกวางในเรื่องเพศสภาพ สงผลใหผูที่มีความหลายหลายทางเพศไดรับ
การยอมรับเปนสวนหนึ่งในสังคมไทย จากขอมูลคําศัพทที่เห็นไดเดนชัด คือ คําที่ใชเรียกกลุมผูมีความ
หลากหลายทางเพศ และเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไปมีคําที่ใชเรียกคนกลุมดังกลาวเพิ่มมากข้ึน มีการสราง    
คําใหมขึ้นเพื่อใชในกลุมของตนเอง เพ่ือแสดงอัตลักษณเฉพาะกลุมของตน หรือเปนคําที่มาจากคําศัพท
ทางวิชาการหรือคําศัพทภาษาตางประเทศ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  3.1 คําศัพทที่ใชกลาวถึงผูมีความหลากหลายทางเพศ ดังตัวอยางตอไปนี้  

 

ไมปาเดียวกัน น. ชายรักรวมเพศ เชน ตัดใจเสียเถอะ เขาเปนพวกชอบไมปา
เดียวกัน ไมมีวันเปลี่ยนใจมาชอบเธอแน ๆ . 

  ล.1 น.134 
   
สาวประเภทสอง น. ผูชายที่มีกิริยาทาทางและการแตงกายอยางผูหญิง อาจจะผาตัด

แปลงเพศแลวหรือไมก็ได เชน สาวประเภทสองบางคนสวยกวา
ผูหญิงจริง ๆ เสียอีก. 

  ล.1 น.185 
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เพศสภาพ น. สภาพที่บงบอกวาเปนหญิงหรือชาย หรือไมใชหญิง ไมใชชาย 
เปนการจัดประเภทตามวัฒนธรรมและสังคม มิใชตามชีววิทยา 
เชน คนเราควรมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมวาจะมี เพศสภาพเปน
อยางไร. (แปลมาจาก อ. gender). 

  ล.2 น.88 
   
ผูหญิงขามเพศ น. ผูชายที่ผาตัดแปลงเพศเปนผูหญิงแลว เชน เราจัดที่พักใหผูหญิง

ขามเพศอยูดวยกัน.(ขามเพศ แปลมาจาก อ. transsexual). 
  ล.2 น.85 
   
ชาวสีมวง น. คนที่เปนเกยและกะเทย เชน งานน้ีเปนงานสังสรรคประจําปของ

ชาวสีมวงเทานั้น ชายจริงหญิงแทไมเก่ียว. คมม. ชาวสีรุง, คําวา 
“สีมวง” อาจใชประกอบคําอื่นไดในความหมายเดียวกัน เชน 
หัวใจสีมวง. 

  ล.2 น.34 
 

  3.2 คําศัพทที่กลุมผูมีความหลากหลายทางเพศใชในกลุมของตนเอง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ชะนี น. ผูหญิง (เปนคําที่กะเทยใชเรียกผูหญิง) เชน หมั่นไสพวกนางชะนี
ชะมัด. 

  ล.1 น.54 

   
ชี ส. สรรพนามบุรุษที่ 3 (เปนคําที่สาวประเภทสองมักใชเรียกผูหญิง

หรือสาวประเภทสองดวยกัน). (อ. she). 
  ล.1 น.56 
   
ภุชงค น. ผูชายแท (เปนคําที่ชายรักรวมเพศใช) เชน ผับเฉพาะท่ีพวกเรา

เคยไปกันบอยๆ ตอนน้ีถูกชะนีกับภุชงคยึดหมดแลว. บางทีใชวา 
ชงค. 

  ล.1 น.124 
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 นอกจากคําที่แสดงถึงความหลากหลายทางเพศของคนในสังคมท่ีกลาวในขางตนแลว ยังมี
คําศัพทเกี่ยวกับกิจกรรม พฤติกรรมทางเพศ ที่พบวามีคําใชเพ่ิมมากขึ้น โดยคําที่เกิดข้ึนเหลาน้ีในปจจุบัน
ไดปรากฏใชในสื่อตาง ๆ เชน ภาพยนตร รายการทางโทรทัศน ที่มีการกลาวถึงบุคคลเพศที่ 3 คําเหลานี้
แมวาจะเปนคําที่ใชเฉพาะกลุมแตคนในสังคมก็รับรูและเขาใจความหมายของคํากันโดยทั่วไป ดังตัวอยาง
ตอไปน้ี 

 

แตงหญิง ก. แตงตัวเปนผูหญิง, นําเสื้อผาผูหญิงมาใส, (ใชกับผูชาย) เชน เรา
ไมควรใหนักศึกษาชายแตงหญิงมาเรียน. 

  ล.1 น.82 
ปลาสองนํ้า น. ผูชายที่รักหรือมีความสัมพันธทางเพศไดทั้งกับผูหญิงและผูชาย 

เชน เขาเปนพวกปลาสองน้ํา แตงงานมีลูกแลวแตมีชายหนุมเปน
กิ๊ก. คมม. เสือไบ, เสือใบ, ไบ, ใบ. 

  ล.3 น.71 
เลนดนตรีไทย ก. รวมหลับนอนกันระหวางหญิงรักรวมเพศ เชน ผมจีบเธอมานาน

แตเธอไมเลนดวย เพิ่งมารูทีหลังวาเธอชอบเลนดนตรีไทย. คมม. 
ตีฉ่ิง. 

  ล.3 น.98 
 

 4. การติดตอสื่อสารในสังคม  
 การติดตอสื่อสารของคนในสังคมจากอดีตถึงปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา            
สืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน เม่ือเทคโนโลยีมีความกาวหนาจึงสงผลใหระบบ รูปแบบ 
และวิธีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป วิธีการสื่อสารบางวิธีอาจเลิกใชไปหรือไมเปนที่นิยมสืบเน่ืองมาจาก   
มีวิธีการสื่อสารรูปแบบใหมข้ึนใชในสังคม คําศัพทที่สะทอนเกี่ยวกับการสื่อสารที่เกิดข้ึนในสังคมไทย 
แบงไดดังตอไปนี้ 
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  4.1 อุปกรณ เครื่องมือที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

โทรศัพทเคลื่อนที่ น. โทรศัพทสวนบุคคลที่ใชสงและรับสัญญาณเสียงหรือภาพโดย
อา ศัยคลื่ น วิทยุ  อุปกรณชนิดนี้ มี วงจรอิ เ ล็ กทรอนิกสที่
ประกอบดวยหนวยประมวลผลผลิตสัญญาณสําหรับการสื่อสาร
ผานคลื่นวิทยุ ณ ความถ่ีที่เกี่ยวของ มีหนวยความจําสําหรับเก็บ
ขอมูลตางๆ มีจอภาพที่ใชแสดงผล ขอความหรือรูปภาพ อีกทั้ง
อาจมีอุปกรณถายภาพอยูในตัวอีกดวย. (แปลมาจาก อ. mobile 

phone).  
  ล.1 น.90 

   
โทรศัพทไรสาย น. โทรศัพทพื้นฐานท่ีหูฟงไมพวงสายกับตัวเครื่อง. 
  ล.1 น.90 
   
โทรสาร น. เครื่องที่สงหรือรับเอกสารดวยอุปกรณที่ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

โดยกดพวงกับสายโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทของผูรับ
ปลายทาง เชน ตอนน้ีบางเรามีโทรสารแลว จะสงเอกสารอะไรก็
สงมาได. คมม. แฝกซ, แฟกซ ความหมายที่ 1. 

  เอกสารที่สงหรือรับดวยเครื่องตามขอ 1 เชน วันน้ีไดรับโทรสาร
สัญญาซื้อขายบานแลว. คมม. แฝกซ, แฟกซ ความหมายที่ 2.   

  ล.1 น.90 
   
เผจ ก. สงขอความสั้นๆ เขาเครือ่งเผจเจอร เชน ใหพยาบาลเผจตาม

หมอมาดวน มีคนไขหนักรออยู. (ตัดมาจาก อ. pager). 
  ล.1 น.112 

   
เผจเจอร น. เครื่องมือสื่อสารทีร่ับขอความสั้นๆ. (อ. pager). 
  ล.1 น.112 
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ดีวีด ี น. แผนซีดีที่มีความจุมาก ใชบันทึกขอมูลหลายประเภท เชน 
ภาพยนตร เพลง เกมคอมพิวเตอร ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว. (อ. 
DVD ยอมาจาก digital versatile disc). 

  ล.1 น.69 

   
วีซีดี น. แผนซีดีที่บันทึกภาพและเสียงอยางภาพยนตรหรือมิวสิควีดีโอ 

เชน อยาลืมซื้อวีซีดีหนังซุปเปอรแมนตอนใหมมาฝากดวยนะ . 
(อ. VCD ยอมาจาก Video Compact Disc).  

  ล.2 น.116 
 

  จากตัวอยางคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณในการสื่อสารท่ีปรากฏขางตน 
แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการสื่อสารที่เกิดข้ึนอยางชัดเจน เชน เครื่องมือ
สื่อสารที่เรียกวา  เผจเจอร ในปจจุบันน้ันไมมีใชแลว เพราะเกิดเทคโนโลยีใหมข้ึนมาใชแทนที่ คือ 
โทรศัพทเคลื่อนที่  
 

  4.2 รูปแบบและวิธีการติดตอสื่อสาร ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

จดหมายลูกโซ น. จดหมายท่ีมีเนื้อความอยางเดียวกัน ผูสงซึ่งไมลงช่ือจริงทําข้ึน 
แลวสงไปใหคนจํานวนมาก เนื้อความในจดหมายกลาวถึง
เหตุรายท่ีเกิดข้ึนแกผูรับถาไมสงจดหมายตอไปยังผูอื่นตาม
จํานวนที่ระบุ และกลาวถึงเรื่องดีๆ ที่เกิดแกผูรับที่สงจดหมาย
ตอไปยังผูรับคนอ่ืนๆ ตามจํานวนท่ีระบุ ถาสงทางอีเมล เรียกวา 
อีเมลลูกโซ. คมม. อีเมลลูกโซ. 

  ล.2 น.25 
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อีเมลลูกโซ น. จดหมายท่ีมีเนื้อความอยางเดียวกัน ผูสงซึ่งไมลงช่ือจริงทําข้ึน 
แลวสงไปใหคนจํานวนมาก เนื้อความในจดหมายกลาวถึง
เหตุรายท่ีเกิดข้ึนแกผูรับถาไมสงจดหมายตอไปยังผูอื่นตาม
จํานวนที่ระบุ และกลาวถึงเรื่องดีๆ ที่เกิดแกผูรับที่สงจดหมาย
ตอไปยังผูรับคนอ่ืนๆ ตามจํานวนท่ีระบุ ถาสงทางไปรษณีย 
เรียกวา จดหมายลูกโซ. คมม. จดหมายลูกโซ. 

  ล.2 น.143 
ภาษาเอ็ม น. รูปแบบภาษาที่ใชเขียนในอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะอยางยิ่งผาน

โปรแกรมสนทนาเอ็มเอสเอ็น แมสเซ็นเจอร เปนภาษาท่ีเขียน
เลียนตามเสียงพูดของวัยรุนโดยไมสนใจอักขรวิธี เชน เด็กๆ ใช
ภาษาเอ็มกันทางคอมพิวเตอร . ( เอ็ม ตัดมาจาก อ.  MSN 

Messenger).  
  ล.2 น.94 

 
  คําวา จดหมายลูกโซ อีเมลลูกโซ ที่กลาวขางตน พบวา ในปจจุบันวิธีการสื่อสาร
ดังกลาวไมเปนที่นิยมแลว แตวิธีการเขียนขอความกลาวถึงเหตุรายหากไมสงหรือกระทําตามความ
ตองการของผูสง พบวา ปจจุบันยังพบไดในโปรแกรมไลน (line) ซึ่งเปนโปรมแกรมสนทนาที่ไดรับความ
นิยมในปจจุบัน 

  คําวา ภาษาเอ็ม ที่กลาวถึงคือ โปรแกรมเอสเอ็น แมสเซ็นเจอร (MSN Messenger) ใน
คําวา ภาษาเอ็มนั้น ปจจุบันโปรแกรมดังกลาวไมมีใชแลว แตลักษณะการใชภาษาลักษณะดังกลาวยัง
ปรากฏในการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต เชน โปรแกรมเฟซบุก (face book)  
  

  4.3 การติดตอสื่อสารผานทางสื่อวิทยุและโทรทัศน   
  การสื่อสารอีกประเภทหน่ึงที่ใกลอยูตัว คือ การสื่อสารผานระบบวิทยุและโทรทัศน 
เพราะคนในสังคมสามารถเขาถึงไดงาย คําศัพทไดสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบหรือวิธีการของการส่ือสาร
ผานระบบดังกลาว ดังตัวอยางตอไปนี้  
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พรายมทายม, 
ไฟรมไทม 

น. ชวงเวลาในการเสนอรายการทางโทรทัศนหรือวิทยุที่มีผูชมผูฟง
มากที่สุด เชน ละครของผูสรางคนน้ี ทางสถานีมักจะจัดให
ออกอากาศชวง   พรายมทายม. (อ. prime time). 

  ล.1 น.114 

   
ฟรีทีวี น. ระบบโทรทัศนที่สงสัญญาณโดยผูรับไมตองจายคาบริการ เชน 

ฟรีทีวีบานเราทุกชองมีโฆษณาเยอะมาก. (อ. free TV). 
  ล.1 น.118 
   
เหรตต้ิง น. อัตราความนิยมที่บุคคลหรือรายการวิทยุโทรทัศนไดรับจาก

ประชาชน จากการสํารวจ และสรุปผลในรูปสถิติ เชน ละครที่ 
โปรโหมตขาวชูสาววาพระเอกเปนแฟนจริงๆ กับนางเอก หรือ
นางเอกเปนมือที่สาม มักโกย เหรตติ้งไดอยางไมนาเช่ือ. (อ. 
rating). 

  ล.1 น.167 
   
ทีวีไดเร็ก น. รายการโทรทัศนโฆษณาขายสินคาที่ไมมีจําหนายในทองตลาด 

เชน ปาของฉันชอบสั่งซื้อของทางทีวีไดเร็ก เพราะไดลดราคา
แลวยังมีของแถมอีกดวย. (อ. TV direct). 

  ล.2 น.60 
   
ทีวีสาธารณะ น. สถานีโทรทัศนที่เสนอรายการที่มีสาระและเปนประโยชนแกผูชม

โดยทั่วไปเปนสถานีโทรทัศนของประชาชนและไมมีโฆษณา. 
(แปลมาจาก อ. Public Broadcasting Service หรือ PBS). 

  ล.2 น.60 
 
  คําศัพทที่กลาวขางตนแสดง ไดสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารใน
สังคมไทย ที่สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารทําใหรูปแบบการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลง  
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 5. ศาสนาและความเช่ือ 

 ศาสนาและความเช่ือเปนสิ่งสาํคัญที่สงผลตอจติใจของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่ง
เปนศาสนาประจําชาติ คนมีความคิดความเช่ือเกี่ยวกับศาสนามาอยางยาวนาน แตเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป
ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับศาสนาก็เปลี่ยนแปลงดวย  ดังจะเห็นไดวาหนาที่ของศาสนา
นอกเหนือจากกลอมเกลาจิตใจของคนแลวยังมีบทบาทอื่นๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  5.1 บทบาทหนาที่ของศาสนาท่ีเกี่ยวของกับศาสนกิจและพิธีกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

กฐินทัวร น. การทอดกฐินที่จัดการทองเท่ียวรวมไปดวย เชน เขาจัดกฐินทัวร
ทุกป ผูที่ไปรวมทําบุญก็ไดเที่ยวสนุกดวย. 

  ล.1 น.1 

   
ฎีกากฐิน น. ใบบอกบุญเรี่ยไรเงินในการทอดกฐิน เชน เดือนน้ีไดรับฎีกากฐิน

มาตั้ง 5 ซอง. คมม. ซองกฐิน. 
  ล.1 น.66 

   
กองบญุ น. บุญที่รวมกันทําอยางบรจิาคเงิน บริจาคขาว เชน ที่หนาวัดมีตูรับ

บริจาคเพื่อกองบุญตางๆ.  
  ล.3 น.6 
   

  5.2 บทบาทของศาสนาที่เกี่ยวของกับธุรกิจ การคา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

มวลสาร น. เนื้อของเทหวัตถุที่รวมกันอยูในเทหวัตถุนั้นๆ. (พจน.) 
  สิ่งที่นํามาใชในการสรางวัตถุมงคล มีดิน เนื้อไม ผงธูป เกสร

ดอกไม เสนผม ชานหมาก จีวร ของพระภิกษุที่นับถือกันมาก 
เปนตน เชน พระเครื่องชุดนี้ไดมวลสารมาจากพระอาจารยช่ือ
ดัง 4 ภาค.  

  ล.1 น.125 
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พุทธพาณิชย น. การคาในวงการพุทธศาสนา เปนตนวาคาพระเครื่อง ผายันต 
ตะกรุด วัตถุมงคคลอ่ืนๆ เชน เดี๋ยวน้ีบางวัดสนใจพุทธพาณิชย
มากกวาสอนธรรมะใหคนเปนคนดี. 

  ล.2 น.88 
   
พิมพนิยม น. พระเครื่องรุนที่นิยมกันมาก เชน พิมพนิยมรุนนี้หายากมากนะ 

ถาใหเชาจะไดราคาดีทีเดียว. 
  ล.3 น.79 
   

  5.3 ศาสนากับความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องกรรมและโชคชะตา ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

เคราะหซ้ํากรรม
ซัดวิบัติเปน 

ก. ไดรับเคราะหกรรมซ้ําแลวซ้ําอีก เชน เขาบอกวาปนี้ชงกับปเกิด
ของเขา จึงเคราะหซ้ํากรรมซัดวิบัติเปนอยางที่เห็นน่ีแหละ. (มา
จาก นิราศภูเขาทองของสุนทรภู) 

  ล.3 น.33 
   
ชวดฉลูขาลเถาะ 2 น. ชะตากรรม เชน อยาไปวาเขาเลย ตัวแกเองก็ไมพนชวดฉลูขาล

เถาะหรอก. 
  ล.1 น.53 

   
ดวงจู ก. เคราะหราย, อับโชค เชน วันน้ีดวงจูจริงๆ หยิบจับอะไรก็เกิด

เรื่องไปหมด แถมยังโดนแมดุอีกตางหาก. 
  ล.2 น.44 
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ดวงไมสมพงศ, 
ดวงไมสมพงศกัน 

น. ดวงชะตาไมตองกัน หากแตงงานกันจะอยูกันไมยืด เชน ถึงหมอ
ดูจะบอกวาดวงไมสมพงศกัน แตเขาก็ไมสนใจ ตอนน้ีมีลูก 2 คน
แลวก็ยังรักกันดีอยู. 

  ดวงชะตาไมตองกันจึงไมไดพบกัน หรือไมประสบผลตามท่ี
ตองการ เชน เขาทําธุรกิจของเขาก็รุงเรืองดี แตพอฉันไปเขาหุน
ดวยก็เจงหมด คงเปนเพราะดวงไมสมพงศกัน. 

  ล.2 น.44 
   
กรรมติดจรวด น. การทําช่ัวท่ีสงผลตอผูกระทําอยางรวดเร็ว เชน สมัยน้ีกรรมติด

จรวด ทําอะไรไวก็เห็นผลในชาตินี้เลย ไมตองรอชาติหนาหรอก. 
คมม. กรรมออนไลน. 

  ล.3 น.1 
   
กรรมออนไลน น. การทําช่ัวท่ีสงผลตอผูกระทําอยางรวดเร็ว เชน จะเห็นวาเดี๋ยวนี้

กรรมตามทันเร็วมาก เพราะเปนกรรมออนไลน. คมม. กรรมติด
จรวด. 

 

 
 ล.3 น.1 

 จากตัวอยางที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงบาทบทของศาสนาในสงัคมไทย ศาสนาในปจจุบัน
มีบทบาทนอกเหนือจากการกลอมเกลาจิตใจ ศาสนายังมีความสัมพันธกับความเช่ือ และยังสัมพันธกับ
ธุรกิจและการคาอยางชัดเจน 
 

 6. กิจกรรมการเรียนรู 
  การเรียนรูของคนในสังคมปจจุบนัเกิดข้ึนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการศึกษาและการ
เรียนรู พบวามีการสงเสริม สนันสนุนไมวาจะเปนวิธีการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียนรู 
ตลอดจนการสงเสริมใหเลือกใชสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลายมาใชในการจัดการศึกษา เพื่อให
สอดคลองกับคุณภาพการศึกษาของชาติ และตอบสนองกับทักษะการเรียนรูในปจจุบัน ทําเกิดคําศัพทที่
สะทอนถึงกิจกรรมการเรียนรูในดานตางๆ ดังน้ี 
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  6.1 รูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรูที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน ดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
 

ตลาดวิชา น. สถานศึกษาที่ เป ดรับ นัก ศึกษาโดยไมตอ งสอบเข า  เช น 
มหาวิทยาลัยเปดเปนตลาดวิชาใหเลือกเรียนไดโดยไมตองสอบ
เขา. 

  ล.1 น.76 
   
โรงเรียนขยาย
โอกาส 

น. โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขยายการสอนจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปดโอกาสใหเด็กนักเรียนในชนบท
สามารถเรียนตอในช้ันที่สูงข้ึนไปได เชน ตอนนี้รัฐบาลเปด
โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดตางๆ. 

  ล.1 น.144 
   
ดัชนีช้ีวัด น. สิ่งที่ใชเปนตัวกําหนดหรือเปนเครื่องวัดความสําเร็จของผลงาน 

เชน การแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศเปน
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
นานาชาติ. คมม. ตัวช้ีวัด. 

  ล.2 น.45 
   
อิงกลุม ก. ใชคะแนนของกลุมเปนหลักในการตัดสิน เชน ถาตัดเกรดแบบอิง

กลุม นักศึกษาจะสอบผานไดมาก. 
  ล.3 น.128 
   
อิงก ู ก. ใชตนเองเปนหลัก เชน ฉันวาเขาตัดสินโดยไมไดอิงกล ุ ม อิงเกณฑ

อะไรหรอก สงสัยจะอิงกูมากกวา. (เลียนคําวา อิงกลุม, อิง
เกณฑ) 

  ล.3 น.128 
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อิงเกณฑ ก. ใชคะแนนที่กําหนดไวเปนหลักเกณฑในการตัดสิน เชน ถาตัด
เกรดแบบอิงเกณฑ ขอสอบตองมีมาตรฐานท่ีดี. 

  ล.3 น.128 
   

  6.2 พฤติกรรมการเรียนรูของคนในสังคม ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

พลิกตํารา ก. นําความรูที่ เคยศึกษามาใชในการแกปญหา เปนตน เชน 
รัฐมนตรีตองพลิกตํารากันเปนพัลวันเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลก. 

  ล.2 น.86 
   
ความรูรอบตัว น. ความรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่คนทั่วไปควรจะรู เชน เด็กที่เกงดาน

วิชาการสมัยนี้ใมคอยจะมีความรูรอบตัวเอาเสียเลย. 
  ล.3 น.31 
   
ความรูรอบโตะ น. ความรูที่ไดจากการแอบดูคําตอบของคนท่ีอยูขางๆ เชน คราวนี้

ผมทําขอสอบไดเอง ไมไดอาศัยความรูรอบโตะเลยนะ. 
  ล.3 น.31 

   
ดูหนังสอื ก. อานหนังสือหรือตํารา ทบทวนความรูเพื่อเตรียมตัวสอบ เชน นี่

ใกลจะสอบแลว ดูหนังสือบางหรือยัง. 
  ล.3 น.46 

 

  6.3 การเรียนรูที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ครูก ู น.  เว็บไซตคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ตของบริษัท Google ซึ่งเปน
เว็บไซตที่คนใชนิยมใชมากที่สุด เชน เด็กสมัยนี้ชอบหาขอมูลจาก
ครูกู. (กู ตัดมาจาก อ. Google). 

  ล.3 น.30 
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พี่พจน น. พจนานุกรม เชน ถาเธอเขียนคําไหนไมถูก ก็ถามพ่ีพจนสิ. (พจน 
ตัดมาจาก พจนานุกรม). 

  ล.3 น.79 
   
พี่วิกกี้ น.  ช่ือสารานุกรมสาธารณะบนอินเตอร เ น็ต มี ช่ือทางการวา 

Wikipedia เปนสารานุกรมที่ใหบุคคลทั่วไปเขามาเขียนขอมูล 
แกไขขอมูล และสืบคนขอมูล เชน ทํางานสงอาขจารยคราวน้ี 
ฉันไดพ่ีวิกก้ีชวยตลอด. (วิกกี้ ตัดมาจาก Wikipedia).  

  ล.3 น.79 
   
อากู 2 น. เว็บไซตคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ตของบริษัท Google ซึ่งเปน

เว็บไซตที่คนนิยมใชมากที่สุด เชน ฉันลองคนขอมูลเรื่อง ‘เกากี้’ 
ในอากูแลว ไดขอมูลไมตรงกับที่ตองการเลย. บางทีพูดเต็มวา 
อากูรูทุกเรื่อง. (กู เลียนเสียงจาก Google).  

  ล.3 น.127 

 

  

 จากตัวอยางคําศัพทที่กลาวของตนไดสะทอนถึงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีที่
ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน คือ การเรียนรูผานคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต ยังสะทอนใหเห็น
วา คนในสังคมเลือกใชวิธีการหาความรู การสืบคนขอมูลจากสื่อประเภทอินเตอรเน็ตมากข้ึน 

 คําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่กลาวมาขางตนทําใหเห็นสภาพ
สังคมไทยท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง ในสังคมปจจุบันมีปจจัยหลายประการที่ทําใหเกิดคําศัพทใหม และ
คําศัพทที่เกิดข้ึนไดสะทอนสภาพสังคมไทยในชวงระยะเวลาดังกลาว เชน สะทอนสภาพเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง เพศสภาพ การติดตอสื่อสาร ศาสนาและความเช่ือ กิจกรรมการเรียนรู  ดังนั้น
การศึกษาคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานจะชวยใหเขาใจ และเห็นภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในแตละยุคสมัย 
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บทท่ี 6 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีจุดมุงหมายเพื่อ 
ศึกษาการสรางคํา ศึกษาหมวดหมูทางความหมายของคําศัพท ศึกษาการนิยามความหมายของ
คําศัพท และสภาพสังคมของไทยท่ีสะทอนจากคําศัพท โดยใชขอมูลคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จํานวน 3 เลม คือ พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 

พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 และพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
เลม 3 

 ในการศึกษาผูศึวืจัยไดต้ังสมมติฐานไว 4 ประเด็น คือ รูปแบบการสรางคําที่ปรากฏเปนการ
สรางคําในลักษณะการประสมคําเปนสวนใหญ หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทที่ปรากฏสวน
ใหญเปนคําที่เกี่ยวของกับกิจกรรม การเคลื่อนไหวของมนุษย รูปแบบการนิยามความหมายของ
คําศัพทเปนการใหนิยามโดยใหความหมายและยกตัวอยางการใชคําเปนสวนใหญ และคําศัพทใหมที่
บันทึกไวในพจนานุกรม ไดสะทอนการเปลี่ยนแปลงของสังคมในชวงเวลาที่เก็บรวบรวมคําศัพท 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลคําศัพทจาก พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ตีพิมพในชวง พ.ศ. 
2550-2554 จํานวน 3 เลม โดยในเบื้องตนผูวิจัยรวมรวบคําศัพทและความหมายของคําศัพท พบวา 
จํานวนคําศัพทที่เก็บในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีดังน้ี พจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 มีคําศัพท 1,324 คํา พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 มี
คําศัพท 939 คํา พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 มีคําศัพท 959 คํา รวมจํานวน
คําศัพททั้ งหมด  3,222 คํา และ จํานวนความหมาย ท่ีเก็บในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พบวา พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 1 มีความหมายคําศัพท 
2,018 ความหมาย พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 2 มีความหมายคําศัพท 1,284 

ความหมาย พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 3 มีความหมายคําศัพท 1,237 

ความหมาย รวมจํานวนคําศัพททั้งหมด 4,539 ความหมาย ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
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1. การสรางคําในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

ผลจากการศึกษาคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวา สามารถ
จัดรูปแบบการสรางคําได 6 รูปแบบ คือ  

คําประสม (Compound word) การนําหนวยคําอิสระมากกวา 2 หนวยข้ึนไปมารวมกันและ
เกิดความหมายใหม ในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวา การสรางคําในรูปแบบคํา
ประสมนี้เกิดข้ึนในปริมาณมาก เนื่องมาจากคําศัพทที่เปนคําใหมที่พจนานุกรมไดบันทึกไวนั้นเปนการ
สรางคําศัพทใหมขึ้นมาเพ่ือใชในภาษา การสรางคําใหมเพื่อเรียกสิง่ของ กิริยาอาการ กิจกรรมตางๆ ที่
เกิดข้ึนในสังคม 

คําประสาน (Complex word) การนําเอาหนวยคําอยางนอย 2 หนวย ซึ่งตองเปนหนวยคํา
ไมอิสระอยางนอย 1 หนวยมาประกอบกัน คําประสานที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พบวา ปรากฏรูปแบบท่ีประกอบกันดวยหนวยคําไมอิสระประกอบกับหนวยคําไม
อิสระ และ หนวยคําไมอิสระประกอบกับหนวยคําอิสระ  

คําซอน (Synonymous compound) การนําคํา 2 คํามาซอนกัน โดยความหมายของคํามี
ความหมายเหมือนกัน คลายคลึงกัน หรือมีความหมายตรงขามกัน  พบวา คําซอนที่ปรากฏใน
พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปรากฏ 2 รูปแบบ คือ คําซอนเพ่ือความหมาย และคํา
ซอนเพื่อเสียง โดยคําซอนเพ่ือความหมายปรากฏ 3 รูปแบบ คือ คําซอนเพ่ือความหมายสองพยางค 
คําซอนเพ่ือความหมายสามพยางค และคําซอนเพ่ือความหมายสี่พยางค คําซอนเพ่ือเสียงปรากฏ 3 

รูปแบบ คือ คําซอนเพ่ือเสียงสองพยางค คําซอนเพ่ือเสียงสี่พยางค และคําซอนเพ่ือเสียงหกพยางค   
คําซ้ํา (Reduplication) การนําคําเดียวกันมาซ้ํากัน โดยใชเครื่องหมายไมยมก(ๆ)  คําซ้ําที่

ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวา  ปรากฏรูปแบบท่ีนอกเหนือจากการใช
ไมยมก คือ คําซ้ําที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต  

การใชตัวยอหรืออักษรยอ (Abbreviations) การนําอักษรยอของแตละคํามารวมกันเพื่อยอ
คํา คําที่ใชอักษรยอปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ปรากฏ พบวา ไมไดเกิด
จากการยอที่เปนหลักเกณฑหรือเปนทางการ แตเปนการยอคําเพ่ือใหคําสั้น ยอเพ่ือเลี่ยงคําหยาบ เปน
ตน  

คํายืม (Loan words) การรับเอาคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย โดยคํายืมที่ปรากฏ
ในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวา รับมาจากหลายภาษา เชน อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส 
ญี่ปุน เกาหลี โดยคํายืมที่ปรากฏ มี 4 รูปแบบ ไดแก การทับศัพท(Phonetic Substitution) การ
บัญญัติศัพท (Technical Term) การยืมแปล (Loan translation) และการยืมปน (Loan blends)   
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2. หมวดหมูทางความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
 การจัดหมวดหมูทางความหมายของคําศัพท ไดใชเกณฑในการแบง คําศัพท ออกเปน 4 
เกณฑ ไดแก หมวดคําเก่ียวกับธรรมชาติ หมวดคําเกี่ยวกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย หมวดคํา
เกี่ยวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึก และคุณคา และหมวดคําเกี่ยวกับความสัมพันธของบุคคล    
ผลการศึกษาแตละหมวดทางความหมาย ไดผลการศึกษาดังนี้   
 หมวดคําเกี่ยวกับธรรมชาติ ปรากฏรอยละ 3.64 ประกอบดวย หมวดคําดังตอไปน้ี คํา
เกี่ยวกับภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิต คุณสมบัติ อุปกรณ และวิธีนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช รอยละ 0.29 คําเกี่ยวกับทองฟา ดวงดาว อุณภูมิ ฤดูกาล ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจาก
ทองฟา คุณสมบัติและวิธีการศึกษาเก่ียวกับทองฟา รอยละ 0.29 คําเกี่ยวกับพลังงาน ความรอน แสง
สวาง ไฟ วัสดุอุปกรณที่ทําใหเกิดพลังงาน รอยละ 0.20 คําเกี่ยวกับสัตว ชนิด ประเภท อวัยวะตางๆ
ของสัตว การเลี้ยงดู การลาสัตว อุปกรณในการเลี้ยงและการลาสัตว รอยละ 0.64 คําเกี่ยวกับพืช 
ชนิด ประเภท สวนประกอบของพืช การปลูก การบํารุงรักษาการขยายพันธุ และอุปกรณในการ
เพาะปลูกและขยายพันธุ รอยละ 0.82 คําเกี่ยวกับวัน เวลา รอยละ 0.57 คําเกี่ยวกับทิศทาง จํานวน 
ขนาด ปริมาตร มาตรา ช่ัง ตวง วัด รอยละ 0.84 

 หมวดคําเก่ียวกับมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย ปรากฏรอยละ 41.13 ประกอบดวย หมวด
คําดังตอไปนี้ คําเก่ียวกับอวัยวะตางๆ ภาวะการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย รอยละ 2.18 คําเกี่ยวกับ
พัฒนาการของรางกาย สุขภาพ การรักษาพยาบาล อุปกรณและวิธีการรักษาพยาบาล  รอยละ 2.45 

คําเกี่ยวกับการแตงกาย และเครื่องประดับ หมวก ทรงผม รองเทา อุปกรณและวิธีการแตงกาย 
รวมทั้งการทําความสะอาดรางกาย รอยละ 3.08 คําเกี่ยวกับการรับความรูสึกทางประสาทสัมผัสของ
รางกาย เชน การเห็น รูรส ไดกลิ่น ไดยิน การแสดงความเปนเจาของ การกระทบการแทก การปกปด 
เปดเผย รอยละ 7.64 คําเก่ียวกับกิจกรรม การเคลื่อนไหว และการเคลื่อนยายในลักษณะตางๆ รอย
ละ 25.78 
 หมวดคําเกี่ยวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึก และคุณคา  ปรากฏรอยละ 23.53 

ประกอบดวย หมวดคําดังตอไปนี้ คําเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ ความรูสึกนึกคิด รอยละ 17.87 คํา
เกี่ยวกับคุณคา คานิยม และการเรียนรู รอยละ 4.45 คําเกี่ยวกับลัทธิศาสนา ตํานาน ความเช่ือ 
พิธีกรรม อุปกรณ และสถานที่ในการประกอบกิจกรรมน้ันๆ รอยละ 1.21  

 หมวดคําเกี่ยวกับความสัมพันธของบุคคล ปรากฏรอยละ 31.70 ประกอบดวย หมวดคํา
ดังตอไปนี้ คําเกี่ยวกับการจําแนกมนุษยออกเปนกลุมตามเช้ือชาติ เพศ อายุ ความสัมพันธใน
ครอบครัวและเครือญาติ รอยละ 11.48 คําเกี่ยวกับการคมนาคมติดตอสื่อสาร วิธีการและอุปกรณ
ตางๆในการสื่อสาร รอยละ 5.44 คําเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการคา รอยละ 2.45 คําเกี่ยวกับสงคราม 
การเมือง การปกครอง วิธีการ อุปกรณที่เกี่ยวของ และตําแหนงหนาที่  รอยละ 1.26 คําเกี่ยวกับ
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ศิลปะ ดนตรี การละเลน กีฬา การพนัน และการพักผอนหยอนใจ รวมทั้งกลวิธีและอุปกรณในการ
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ รอยละ 5.20 คําเกี่ยวกับที่อยูอาศัย และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ รอยละ 2.05 

คําเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณและวิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งคุณสมบัติของสารอาหาร
ตางๆ รอยละ 3.83  

 

 3. โครงสรางการนิยามความหมายคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ผลการศึกษาพบวาสามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก 
 โครงสรางแบบเดี่ยว ประกอบดวย การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยให
รายละเอียด และการอางถึงคําในพจนานุกรมเลมเดียวกัน 

 โครงสรางแบบประสม แบงเปน โครงสรางแบบประสม 2 สวน พบวา มี 4 รูปแบบ ไดแก 
  รูปแบบที่ 1 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด  + 
ยกตัวอยางการใชคํา 
  รูปแบบที่ 2 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + การให
ขอมูลของคํา 
  รูปแบบที่ 3 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + การให
รายละเอียดของคําเพ่ิมเติม 

  รูปแบบที่ 4 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + การอาง
ถึงคําในพจนานุกรมเลมเดียวกัน 

 โครงสรางแบบประสม 3 สวน พบวา มี 3 รูปแบบ ไดแก 
  รูปแบบที่ 1 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด  + 
ยกตัวอยางการใชคํา + การใหขอมูลของคํา 
  รูปแบบที่ 2 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด  + 
ยกตัวอยางการใชคํา + การใหรายละเอียดของคําเพิ่มเติม 

  รูปแบบที่ 3 การอธิบายโดยใหความหมายหรืออธิบายโดยใหรายละเอียด + การให
ขอมูลของคํา + การใหรายละเอียดของคําเพิ่มเติม 
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 4. สภาพสังคมไทยท่ีสะทอนจากคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ผลจากการศึกษาพบวา คําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได

สะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในชวงระยะเวลาท่ีไดจัดทําพจนานุกรม เมื่อศึกษา
คําศัพทจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแลว พบวา คําศัพทที่ไดบันทึกไวแสดงใหเห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของสังคม ดังนี ้

 คําศัพทที่สะทอนสภาพเศรษฐกิจ แสดงใหเห็นถึงปญหาของเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน เนื่ องจาก
ในชวงป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดเกิดเหตุวิกฤตทางเศรษฐกิจ สงผลใหการลงทุน การคาประสบ
ปญหา ประเทศประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเปนระยะเวลาหลายป 

 คําศัพทที่สะทอนสภาพการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองของประเทศไทยในสมัย
ของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนชวงระยะเวลาที่มีการเปลีย่นแปลง มีการนําวิธีและรูปแบบในการ
กระจายอํานาจทางการเมืองการปกครองมาใช สงผลใหเกิดนโยบายและวิธีคิดทางการเมืองการ
ปกครองในรูปแบบที่แตกตางจากเดิม 

 คําศัพทที่สะทอนเพศสภาพ สังคมไทยเปนสังคมที่เปดกวางในเรื่องความหลากหลายทางเพศ 
ดังนั้น กลุมผูมีความหลายหลายทางเพศจึงเปนที่ยอมรับในสังคม และเปนสวนหนึ่งของสังคม  

คําศัพทที่สะทอนการติดตอสื่อสารในสงัคม เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใน
สังคม การสื่อสารจึงเปนปจจัยหน่ึงของคนในสังคม รูปแบบ อุปกรณในการสื่อสารมีความกาวหนา
และเปลี่ยนแปลง ตลอดจนวิธีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปดวยตามความทันสมัยของเทคโนโลยี  

 คําศัพทที่สะทอนศาสนาและความเช่ือ ศาสนาถือเปนสวนหน่ึงของสังคมไทย ที่มีบทบาท
หลักในเรื่องของการกลอมเกลาและยึดเหน่ียวจิตใจ แตเมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจึงทําให
บทบาทของศาสนาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ศาสนาไดรับเอาระบบเศรษฐกิจมาเปนสวนหน่ึงของ
กิจกรรมทางศาสนา 

คําศัพทที่สะทอนกิจกรรมการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู การแสวงหาความรูของคนในสังคม
ไดเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนสามารถเขาถึงแหลงความรูไดโดยใชเทคโนโลยีเปนตัวชวยในการเรียนรู   
 ดังนั้นจึงกลาวไดวาคําศัพทที่เกิดข้ึนใหมในสังคมท่ีบันทึกไวในพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานไดสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมในชวงระยะเวลาหน่ึง คําศัพทที่
เกิดข้ึนจึงเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม วิธีคิด รวมถึงการกระทําของคนในสังคม 

 

อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวา ขอสันนิษฐานที่ผูศึกษา
ไดต้ังไวในเบื้องตนท้ัง 4 ขอมีความสอดคลองกับผลการศึกษา ประกอบดวย รูปแบบการสรางคําใน
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พจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พบวา รูปแบบการสรางคําที่ปรากฏมากท่ีสุด คือ        
คําประสม ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ รัชนี  ศิริไสยาสน1 พบวา คําสแลงท่ีพบใน
พจนานุกรมฉบับมติชน ปรากฏวิธีการสรางคําดวยประสมคํามากที่สุด คือ รอยละ 29.74 รูปแบบการ
สรางคําประเภทประสมที่เกิดข้ึนปริมาณมากนี้ อาจเนื่องมาจากคําที่รวบรวมในพจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นเปนคําที่ใชจริงในสังคม เปนคําที่มีลักษณะที่ เปนภาษาพูด และมี
จุดมุงหมายอีกประการคือ การสรางคําเพื่อรองรับสิ่งใหมๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม ดังน้ันการประสมคําจึง
เปนวิธีที่นํามาใชไดงายและรวดเร็วที่สุด นอกเหนือจากคําประสมแลว คําที่มีปริมาณมากรองลงมาใน
การสรางคํา คือ คํายืม สืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยี การรับเอาวิทยาการ ความรูตางๆ จาก
ตางประเทศมาใชทําใหเกิดคํายืม 

 ผลการศึกษาการดานการสรางคํา พบวา มีคําประเภทหน่ึงที่บันทึกไวในพจนานุกรมคําใหม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ คําผวน เชน คําวา ยุนป ซึ่งผวนมากจาก ญี่ปุน และการแปลคําจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อความหมาย เชน คําวา “โอเพน” แปลวา แอบหลบไป ซึ่งเปนการ
แปลมาจากคําวา “เปด” และนํามาใชในรูปแบบของคําทับศัพท แตในการศึกษาครั้งน้ีไมไดจัดคํา
ดังกลาวไวในรูปแบบของการสรางคํา เน่ืองจากมีปริมาณนอยและเปนการสรางคําในรูปแบบใหมข้ึน
ใชในสังคม ซึ่งเปนปรากฏการณที่ควรเฝาสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

 ผลการศึกษาดานหมวดหมูทางความหมายของคําศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ไดแสดงใหเห็นวาคําศัพทปรากฏอยูในหมวดคําที่เกี่ยวกับมนุษยและพฤติกรรมของ
มนุษย และหมวดคําเก่ียวกับสติปญญา อารมณ ความรูสึก และคุณคา ในลําดับที่ 1 และ 2 ของผล
ศึกษา ซึ่งปริมาณคําศัพทมีความแตกตางกับหมวดคําเกี่ยวกับธรรมชาติ และหมวดคําเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของบุคคล เนื่องจากการจัดเก็บคําในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถานนี้
มุงเนนที่จะจัดเก็บคําที่เปนภาษาพูด คําที่ปรากฏในสื่อมวลชน และในสื่อสารสนเทศตางๆ ดังน้ันคํา
เหลาน้ีจึงอยูในหมวดของคํากริยา คือ คําที่เกี่ยวกับการแสดงอาการในปริมาณมาก  
 ผลการศึกษาดานรูปแบบและโครงสรางของการนิยามคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พบวา มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ เสาวรส  มนตวิเศษ2 คือ รูปแบบ
โครงสรางของการนิยามในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ปรากฏรูปแบบโครงสราง
ประสมมากที่สดุ การนิยามที่มีรูปแบบโครงสรางประสมทีม่ีความสอดคลองกนัน้ัน เน่ืองมาจากผูจัดทาํ

                                                             
1รัชนี  ศิริไสยาสน, การศึกษาการสรางคําและความหมายของคําแสลงในพขจนานุกรมฉบับมติชน , 

107. 

 2เสาวรส  มนตวิเศษ, การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพทเดียวกันในพจนานุกรมของ 
เจ.คัสแวล และ เจ.เอส. แชนดเลอร กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 192. 
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พจนานุกรมเปนกลุมหนวยงานเดียวกัน คือ ราชบัณฑิตยสถาน แมวารูปแบบและวิธีการนิยามจะมี
ความคลายคลึงกัน แตรูปแบบการนิยามที่ไมปรากฏในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ 
การนิยามโดยใชภาพประกอบ  
 ผลการศึกษาดานคําศัพทที่แสดงถึงสภาพสังคมไทยที่ปรากฏในพจนานุกรมคําใหม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน สามารถสะทอนภาพของสังคมในขณะจัดทําพจนานุกรมไดอยางชัดเจน นอกจาก
การใหความหมายและการใหรายละเอียดเกี่ยวกับคําแลว การยกตัวอยางประกอบที่สวนใหญนํามา
จากการใชจริงในสังคม หรือตัวอยางที่ปรากฏจรงิในสือ่ตางๆ สิ่งนี้เปนตัวสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม
ไดเชนกัน   
   
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ศึกษาวิเคราะหคําศัพทจากพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ปรากฏในบริบท
การใชตางๆ ในสังคมปจจุบัน เชน สื่อ หนังสือพิมพ ตํารา เอกสารทางวิชาการ ในประเด็นการเขียน
สะกดคํา ความหมายและบริบทการใชคํา  
 2. ศึกษาทัศนคติของคนในสังคมที่มีตอคําศัพทในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ของคนสามระดับอายุ 

 3. ศึกษาเปรียบเทียบคําศัพทเดียวกันในพจนานุกรมคําใหม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 กับคําศัพทเดียวกันที่ปรากฏในพจนานุกรมเลมอื่นๆ เชน พจนานุกรมคําคะนอง พจนานุกรม
ฉบับมติชน ในเรื่องของการสะกดคํา การนิยามความหมาย และการยกตัวอยางการใชคํา เพื่อ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเม่ือคําศัพทมีการ
จัดเก็บโดยผูจัดทําตางหนวยงาน 
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