
หลกัการใช้ภาษาตอนที่ ๔

๑. การสร้างค าและประโยค



ค ำ คือ หน่วยเสียงต่ำงๆ ในภำษำท่ีมำประกอบกนัเป็นกลุ่มเสียงและเป็นหน่วยเสียงท่ีมี
ควำมหมำยในภำษำไทยมีกำรน ำค ำมำสร้ำงเป็นค ำใหม่ให้มีค  ำใชใ้นภำษำมำกข้ึน ซ่ึงกำรสร้ำงค ำตำม
หลกัเกณฑใ์นภำษำไทยมี ๔ ประเภท คือ ค ำประสม ค ำซอ้น ค ำซ ้ ำ และค ำสมำส

หน่วยการเรียนรู้ที่ การสร้างค าและประโยค๑

การสร้างค า๑



๑.๑ ค าประสม
ค ำประสม สร้ำงจำกค ำมูลท่ีมีควำมหมำยต่ำงกัน ไม่เก่ียวขอ้งกนั มำรวมกันเป็นค ำเดียวและมี

ควำมหมำยใหม่เกิดข้ึน ซ่ึงอำจยงัคงเคำ้ควำมหมำยเดิมอยูห่รืออำจเปล่ียนแปลงไปกไ็ด ้ค  ำประสมเกิดจำกกำร
ประสมค ำชนิดต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนั เพ่ือให้เกิดค ำท่ีมีควำมหมำยใหม่ โดยค ำใหม่ท่ีเกิดจำกกำรประสมอำจเป็น
ค ำต่ำงชนิดกบัค ำท่ีน ำมำประสม เช่น

ดี (วเิศษณ์) + ใจ (นำม) -→ ดีใจ (กริยำ) หรือ ใจดี  (วเิศษณ์)

มือ (นำม) + ถือ (กริยำ) → มือถือ (นำม)



ควำมหมำยของค ำประสมจะมีควำมหมำยใหม่ซ่ึงแตกต่ำงจำกค ำท่ีน ำมำประสม อยำ่งไรก็ตำมค ำประสมท่ี
เกิดข้ึนอำจจะมีเคำ้ควำมหมำยเดิมปรำกฏอยูด่ว้ยก็ได ้เช่น

มด หมำยถึง สัตวช์นิดหน่ึงในวงศแ์มลง ล ำตวัเป้ฯปลอ้ง
แดง หมำยถึง สีอยำ่งเลือด
มดแดง หมำยถึง ช่ือมดชนิดหน่ึงมีล ำตวัสีแดงปกน ้ำตำล

ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตบำงประกำรเก่ียวกบัค ำประสม ดงัน้ี
๑. ค  ำไทยทั้ง ๗ ชนิด สำมำรถน ำมำประสมกนัไดเ้ป็นบำงชนิด เช่น
• นำม + นำม เช่น รถรำง น ้ ำปลำ ดอกฟ้ำ
• นำม+กริยำ เช่นหมูหนั หมอดู
• นำม+วเิศษณ์ เช่น น ้ ำแขง็ เบ้ียล่ำง
• กริยำ+กริยำ เช่น เรียงพิมพ ์ห่อหมก
• กริยำ+วเิศษณ์ เช่น ลงแดง ตม้จืด



๒. ค ำประสม อำจเป็นค ำนำม ค ำกริยำหรือค ำวเิศษณ์ กไ็ด ้เช่น

ห่อ (กริยำ) + หมก (กริยำ) → ห่อหมก (นำม)

ตก (กริยำ) + ลง (กริยำ) → ตกลง (กริยำ)

๓. ค ำประสมท่ีสร้ำงจำกค ำนำมเก่ียวกบัอวยัวะภำยในร่ำงกำย มกัมีควำมหมำยในเชิงอุปมำ 
เช่น หวัแขง็ หนำ้ตำย ตำขำว กินใจ

๔. ค ำบำงค ำอำจเป็นไดท้ั้งค  ำประสมหรือกลุ่มค ำกไ็ด ้ข้ึนอยูก่บับริบทแวดลอ้ม เช่น

ลูกเสือคนน้ีชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น (ค ำประสม)

ลูกเสือตวัน้ีเช่ืองมำกไม่ดุร้ำย (กลุ่มค ำ)



๑.๒ ค าซ้อน
ค ำซ้อนเกิดจำกกำรสร้ำงค ำโดยกำรน ำค ำท่ีมีควำมหมำยเหมือนกนัหรือมีควำมหมำยตรงขำ้มกนัมำซ้อน

หรือรวมกนั ซ่ึงอำจเกิดควำมหมำยท่ีคลำ้ยคลึงควำมหมำยท่ีคลำ้ยคลึงควำมหมำยของค ำเดิมแต่จะท ำให้
ควำมหมำยของค ำชดัเจนมำกข้ึน เช่น

ดู + แล → ดูแล หมำยถึง กำรเอำใจใส่ ปกครอง

ขุ่น + มวั → ขุ่นมวั หมำยถึง ไม่แจ่มใส (อำรมณ์)

กำรซ้อนค ำในชั้นแรก น่ำจะมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ควำมหมำยของค ำท่ีมีควำมคล้ำยคลึงกันส่ือ
ควำมหมำยชดัเจนมำกข้ึน เพรำะในภำษำไทยมีค ำพอ้งเสียงจ ำนวนไม่น้อย เช่น ขำ้ ค่ำ ฆ่ำ และ ค ำท่ีมีเสียง
ใกลเ้คียงกนัอำจจะต่ำงกนัเพียงเสียงวรรณยกุต ์เช่น ค ำวำ่ เสือ เส่ือ เส้ือ อีกทั้งค ำประเภทน้ียงัมีกำรสบัสนเร่ือง
เสียงวรรณยกุตไ์ดอี้ก เม่ือใชเ้ป็นภำษำถ่ิน ค ำท่ีเสียงคลำ้ยกนัดงักล่ำวเม่ือน ำมำซอ้นค ำเป็น เสือสำง(สำง= สตัว์
ในนิยำยเขำ้ใจวำ่มีรูปร่ำงอยำ่งเสือ) เส้ือแสง (แสง=กำงเกง) กบ็อกไดอ้ยำ่งชดัเจนว่ำหมำยถึง เสือ เส่ือ เส้ือ ค ำ
พอ้งเสียง เช่น ขำ้ ค่ำ ฆ่ำ เรำน ำมำซอ้นค ำจะไดเ้ป็น ขำ้ทำส เข่นฆ่ำ ค่ำงวด บำงคร้ังยงัซ้อนต่อเป็นขำ้บริวำร 
เข่นฆ่ำรำวี รำคำค่ำงวด



การสร้างค าซ้อนสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท ดงันี้

๑. ซอ้นค ำท่ีมีควำมหมำยเหมือนกนั เช่น แจ่มใส นุ่มน่ิม กกัขงั ขดัถู     บดบงั ห่ำงไกล (เป็นตน้)

๒. ซอ้นค ำท่ีมีควำมหมำยเป็นพวกเดียวกนั เช่น เส้ือผำ้ ผมเผำ้ บำ้นเรือน เป็นตน้

๓. ซอ้นค ำท่ีมีควำมหมำยเก่ียวขอ้งหรือร่วมกนัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง เช่น หนำ้ตำ หวัหู ขำ้วปลำ เป็นตน้

๔. ซอ้นค ำท่ีมีควำมหมำยตรงขำ้ม เช่น เทจ็จริง ผิดชอบ ชัว่ดี



กำรซอ้นค ำเพื่อใหเ้กิดเป็นส ำนวน โดยมีวิธีประกอบค ำต่ำงกนั ดงัน้ี

๑. น ำค ำซ ้ ำมำซอ้นกนั เช่น หลบัๆต่ืนๆ ไปๆมำๆ เป็นตน้
๒. น ำค ำซอ้นมำซอ้นกนัอีกชั้นหน่ึง เช่น ชัว่ดีถ่ีห่ำง แคล่วคล่องวอ่งไว เป็นตน้
๓. น ำค ำซอ้นมำแยกแลว้แทรกดว้ยค ำอ่ืน มี ๓ ลกัษณะ คือ

๓.๑) เติมค ำเดียวทั้ง ๒ ต ำแหน่ง เช่น เล่นหูเล่นตำ ทีหนำ้ทีหลงั  เห็นอกเห็นใจ ค ำซอ้นท่ีน ำมำประกอบใหม่

น้ีมกัจะเป็นค ำท่ีมีควำมหมำยต่ำงกนั

๓.๒) น ำค ำซอ้น ๒ คู่มำแยกซอ้นสลบักนั เช่น 

กูย้มื + หน้ีสิน → กูห้น้ียมืสิน

บำ้นเมือง + ป่ำเถ่ือน → บำ้นป่ำเมืองเถ่ือน

ข้ึนลง + รถเรือ → ข้ึนรถลงเรือ
๓.๓) น ำค ำท่ีมีควำมหมำยทำงเดียวกนัมำซอ้นเพ่ิมเขำ้ เช่นใหญ่โตมโหฬำร จองหองพองขน เป็นตน้ 

รวมทั้งอำจจะเติมค ำท่ีไม่มีควำมหมำยแต่มำช่วยเพ่ือใหเ้กิดเสียงคลอ้งจอง เช่น ใตถุ้นรุนช่อง (รุน ไม่มี

ควำมหมำยในท่ีน้ี) 



๑.๓ ค าซ ้า 
ค ำซ ้ ำ เป็นกำรสร้ำงค ำชนิดหน่ึงโดยกำรน ำค ำเดิมค ำเดียวมำกล่ำวซ ้ ำ โดยใช ้ไมย้มก (ๆ) ก ำกบั เช่น ดีๆ สูงๆ 

ต ่ำๆ ฯลฯ หรือกำรซ ้ ำค  ำท่ีมำจำกเสียงวรรณยกุต ์เช่น นำ้นนำน แก๊แก่  เป็นตน้
๑. วธีิสร้ำงค ำซ ้ ำ สำมำรถท ำได ้ดงัน้ี
๑.๑) น ำค  ำค  ำเดียวมำซ ้ ำกนั ในภำษำไทยค ำทั้ง ๗ ชนิด สำมำรถสร้ำงเป็นค ำซ ้ ำไดท้ั้งหมด เช่น พ่ีๆ เรำๆ นัง่ๆ
๑.๒) น ำค  ำท่ีมีควำมหมำยใกลเ้คียงกนัมำซอ้นกนัอีก เช่น สวยๆ งำมๆ เรำๆ
๑.๓) ซ ้ ำค  ำเดียวกนั ๒ หน โดยเนน้ระดบัเสียงวรรณยกุตท่ี์ค  ำหนำ้ เช่น วำ้นหวำน จ๊นจน
๒. ลกัษณะควำมหมำยของค ำซ ้ ำ แบ่งออกได ้ดงัน้ี
๒.๑) ควำมหมำยเป็นพหูพจน์ มกัเป็นค ำนำมและสรรพนำม เช่น
พอ่ๆแม่ๆ ก ำลงัดูลูกเล่นฟตุบอล
๒.๒) ควำมหมำยเป็นเอกพจน์ แยกจ ำนวนออกเป็นส่วนๆ มกัเป็นค ำลกัษณนำม เช่น

หัน่มะเขือเทศเป็นแวน่ๆ
ลำ้งถว้ยใหส้ะอำดเป็นใบๆ

๒.๓) เนน้ควำมหมำยของค ำเดิม โดยมำกมกัเป็นค ำขยำย เช่น นัง่ดีๆ พดูชดัๆ



๒.๔) บอกควำมหมำยโดยประมำณทั้งเวลำและสถำนท่ี เช่น
• ตอนเชำ้ๆอำกำศดี
• บำ้นของเขำอยูแ่ถวๆลำดพร้ำว
๒.๕) ลดควำมหมำยของค ำเดิม เช่น
• ผลไมอ้ะไรกไ็ม่รู้ ลูกกลมๆด ำๆ
• วนัน้ีสมศรีสวมเส้ือสีเทำๆ
๒.๖) บอกควำมหมำยเป็นส ำนวน เช่น
• เลขขอ้น้ีนะหรือของกลว้ยๆ  หมำยควำมวำ่ ง่ำย
• เขำพดูภำษำองักฤษแบงูๆปลำๆ  หมำยควำมวำ่ พดูไดนิ้ดหน่อย


