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บทที ่ 6 
พจนานุกรมและการใช้ 

 

 

  พจนานุกรมเป็นหนงัสือประเภทอา้งอิง  ใชส้ าหรับคน้ควา้หาความหมายของค า  และการ
เขียนใหถู้กตอ้งตามอกัขรวธีิ  รวมทั้งใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัค า  พจนานุกรมเป็นคลงัภาษา  
เป็นท่ีรวบรวมค าของชาติไวใ้นท่ีเดียวกนั  ชาติมีอารยธรรมและวฒันธรรม  ยอ่มมีพจนานุกรมอนั
บ่งบอกถึงความมีสติปัญญาของชนในชาติ 
 

1. ความเป็นมาของพจนานุกรม 
พจนานุกรมมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 5  ก่อนคริสตก์าล  โดยชาวกรีกรวบรวมค ายากท่ีปรากฏ

ในวรรณกรรม  เช่น  มหากาพยเ์ร่ืองอีเลียด  และโอดิสซีของกวีโฮเมอร์  ในศตวรรษท่ี 7  หลงัคริสตก์าล  
มีการเขียนเชิงอรรถอธิบายค ายากใตข้อ้ความในเอกสารภาษาละติน  ต่อมาเอกสารเหล่าน้ีน ามา
รวบรวมเอาไวด้ว้ยกนั 
 พจนานุกรมภาษาองักฤษเล่มแรก ๆ เรียงล าดบัอกัษรอยา่งเป็นระบบ  เช่น  ผลงานของโรเบิร์ต  
คาวเดรย ์(Robert Cowdrey)  และบุตรชายช่ือ โทมาส (Thomas)  พิมพเ์ม่ือ พ.ศ. 2147  พจนานุกรม
ของ นาธนั  ไบเลย ์(Nathan Bailey) พ.ศ. 2264  และท่ีโด่งดงัคือ  พจนานุกรมของ แซมมวล  จอห์นสัน 
(Samuel Johnson)  พิมพ ์พ.ศ. 2298  พจนานุกรมเล่มน้ีจดัพิมพถึ์ง 4 คร้ัง  ขณะผูจ้ดัท ามีชีวติอยู ่
 ปัจจุบนัพจนานุกรมองักฤษชุดใหญ่ท่ีสุดในโลก  ไดแ้ก่ Oxford English Dictionary  บรรจุ
ศพัทถึ์ง 616,500 ค า  สหรัฐอเมริกามีโนอาห์  เวบ็สเตอร์ (Noah Webster)  ผูใ้ชเ้วลานานถึง 20 ปี  
ในการจดัท า An American Dictionary of English Language  ซ่ึงมีจ  านวนค าใกลเ้คียงกบั Oxford 
English Dictionary  พจนานุกรมของสหรัฐดงักล่าวจดัพิมพเ์ม่ือ พ.ศ. 2371  และกลายเป็นพจนานุกรม
มีอิทธิพลมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา  ทุกวนัน้ีมีพจนานุกรมเทคโนโลยยีคุใหม่คน้ค าจากคอมพิวเตอร์
นบัวา่สะดวกและทนัสมยั 
 

2. พจนานุกรมไทย 
พจนานุกรมในช่วงแรกไม่ไดเ้รียงตามล าดบัอกัษร  เพียงรวบรวมค าศพัทภ์าษาไทยเพื่อ

ประกอบการอ่านวรรณคดีร้อยกรอง  ดงัหนงัสือต่อไปน้ี 
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2.1 อกัษรศพัท ์  พระโหราธิบดี  สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  รวบรวมค าศพัท์
ประมาณ 600 ค า  ไวใ้นหนงัสือจินดามณี 

2.2 ค าฤษฏี  สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  สมเด็จพระเจา้บรม-
วงศเ์ธอกรมพระยาเดชาดิศร  และพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธ์ิ  รวบรวม
ค าอธิบายศพัทว์รรณคดีไทยประมาณ 1,300 ค า  จดัท าข้ึนระหวา่ง พ.ศ. 2369-2433 

2.3 อนนัตวภิาค  พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย  อาจารยางกรู)  เรียบเรียงค าศพัทจ์ากค า
ยืมในภาษาไทย  และจดัเป็นหมวดหมู่  เช่น  ค  าเขมร  ค ามอญพม่า  ค  าชวามลาย ู และค าบาลีหรือ
ค ามคธ 
 

พจนานุกรมในช่วงต่อมาจดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษร  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ  กรม
ศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ (หรือกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบนั)  จดัพิมพพ์จนานุกรมเล่มแรก
เม่ือ พ.ศ. 2435  ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2445  ต่อมากรมต ารา  กระทรวงธรรมการไดตี้พิมพพ์จนานุกรม  
แต่ใชช่ื้อวา่ปทานุกรม  พิมพเ์ม่ือ พ.ศ. 2470  ภายหลงัเม่ือมีการจดัตั้งราชบณัฑิตยสถาน  หน่วยงานน้ี
รับโอนงานพจนานุกรม  หรือปทานุกรม  จากกรมต ารา  กระทรวงธรรมการ  น ามาช าระเพิ่มเติมค า  
และตีพิมพเ์ป็นพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493  ปัจจุบนัน ามาช าระเพิ่มเติมค าและตีพิมพเ์ป็น
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  งานท าพจนานุกรมมิใช่หน่วยงานรัฐบาลเพียง
หน่วยงานเดียว  ยงัมีงานของเอกชนอีกดว้ย 
 งานท าพจนานุกรมช่วงแรก  มกัเป็นงานของชาวยโุรปท่ีเป็นมิชชนันารีหรือหมอเผยแผ่
ศาสนาคริสต ์ เช่น  พจนานุกรมต่อไปน้ี 

1. พจนานุกรมอกัษรโรมนั  ภาษาฝร่ังเศส-ไทย  ของหลุยส์  ลาโน (Louis Laneau)  ชาว
ฝร่ังเศส  พิมพ ์พ.ศ. 2207-2239 

2. พจนานุกรมไทย ของ เจ. เทเลอร์  โจนส์ (J. Taylor Jones)  พิมพ ์พ.ศ. 2385 
3. พจนานุกรมไทย-ไทย  ของ เจ. คสัเวล (J. Caswell)  และ เจ. เอช. แชนดเ์ลอร์ (J. H. 

Chandler)  พ.ศ. 2389  ไม่ไดตี้พิมพ ์
4. พจนานุกรมละติน-ไทย  พิมพท่ี์โรงพิมพอ์สัสัมชญั พ.ศ. 2394 
5. สัพะ  พะจะนะ  พาสาไท  ของ  ชอง  บาตีสต ์  ปาเลอกวั (Jean Baptist Pallegoise)  

รวบรวมและเรียบเรียง 4 ภาษา  คือ  ไทย  ละติน  ฝร่ังเศส  และองักฤษ  พิมพท่ี์กรุงปารีส  พ.ศ. 2397 
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6. พจนานุกรมองักฤษ-ไทย  ของ หมอยอร์ช  แมกฟาแลนด์ (Geo. B.  Mc Farland)  พิมพ ์
พ.ศ. 2408 

7. อกัขราภิธานศรับท ์ ของ แดน  บีช  บรัดเลย ์(D. B. Bradley)  เป็นพจนานุกรมไทย-ไทย 
พิมพ ์พ.ศ. 2416  เป็นพจนานุกรมภาษาไทยเล่มแรก ๆ ท่ีจดัพิมพใ์นประเทศไทย 

8. ลิปิกรมายน  ภาษาไทย-องักฤษ  ของ อี. บี. มิเชล (E. B. Michell)  พิมพ ์พ.ศ. 2435 
9. ศริพจน์ภาษาไทย ์ ของ บาทหลวง  ชอง  หลุยส์  เวย ์(Jean Louis Vey)  ปรับปรุงจาก

ฉบบัของปาเลอกวั  พิมพ ์พ.ศ. 2439 
 

3. ประเภทพจนานุกรม 
ปัจจุบนัพจนานุกรมแบ่งออกเป็นหลายประเภท  เพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

เช่น  พจนานุกรมภาษา  พจนานุกรมเฉพาะเร่ือง  และพจนานุกรมประกอบภาพ 
3.1 พจนานุกรมภาษา 

พจนานุกรมประเภทน้ี  มีพจนานุกรม 1 ภาษา  คือ  ภาษาไทยเป็นภาษาไทย  เช่น  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  เช่น  พจนานุกรมไทย ของ มานิต  มานิตเจริญ  รวมทั้ง
พจนานุกรมภาษาถ่ินใต ้  เช่น  พจนานุกรมภาษาถ่ินใต ้ ของ สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มศว. สงขลา  
พจนานุกรมถดัมาคือ  พจนานุกรม 2 ภาษา  ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่มีหลายฉบบั  เช่น  พจนานุกรม
องักฤษ-ไทย  ของ สอ  เสถบุตร  พจนานุกรมเยอรมนั-ไทย  ของ ม.ล. มานิจ  ชุมสาย  พจนานุกรม
ญ่ีปุ่น-ไทย ของ ดร. โฆษา  อาริยา  พจนานุกรมจีน-ไทย ของ เธียรชยั  เอ่ียมวรเมธ  พจนานุกรม
เขมร-ไทย ของ ดร. บรรจบ  พนัธุเมธา  พจนานุกรมลาว-ไทย ของ วีระพงศ ์ มีสถาน  พจนานุกรม
เวยีดนาม-ไทย ของ เหงียน  จิธง (ธง  เหวีย่น)  พจนานุกรมมลาย-ูไทย ของ ดร. โมหมัมดั  อบัดุลกาเดร์ 
ฯลฯ  นอกจากน้ีมีพจนานุกรม 3 ภาษา  เช่น  พจนานุกรมองักฤษ  จีน  ไทย  สมยัใหม ่ของ เธียรชยั  
เอ่ียมวรเมธ  รวมทั้งพจนานุกรม 4 ภาษา  เช่น  สัพะ  พะจะนะ  พาสาไท  ของ ชอง  บาตีสต ์ ปาเลอกวั  
เป็นตน้ 

3.2 พจนานุกรมเฉพาะเร่ือง  เหมาะส าหรับผูส้นใจหรือนกัศึกษาสาขาวชิาต่าง ๆ เช่น  
พจนานุกรมพุทธศาสน์  ของ พระราชวรมุนี (              โต)  พจนานุกรมศพัทศิ์ลปกรรม  ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน  พจนานุกรมแพทยศาสตร์ ของ วิทย ์  เท่ียงบูรณธรรม  พจนานุกรมศพัท์
เศรษฐศาสตร์ ของ วนัรักษ ์  ม่ิงมณีนาศิน  และคณะ  พจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์  ของ ทกัษิณา  
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สวนานนท ์  พจนานุกรมศพัทเ์คมี  ของ ลดัดา  มีสุข  พจนานุกรมธรณีวิทยา  ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน ฯลฯ 

     3.3  พจนานุกรมประกอบภาพ  เช่น  พจนานุกรมสถาปัตยกรรม  และศิลปเก่ียวเน่ือง 
ของ โชติ  กลัยาณมิตร  พจนานุกรมหตัถกรรม  และอุตสาหกรรมพื้นบา้น ของ วบิูลย ์  ล้ีสุวรรณ  
เป็นตน้ 
 

4. การเรียงล าดับค าในพจนานุกรม 
การคน้หาค าในพจนานุกรม  ส่ิงแรกตอ้งเขา้ใจวธีิเรียงล าดบัพยญัชนะและสระ  ทั้งสอง

อยา่งน้ี  เรียงตามรูปไม่ใช่เรียงตามเสียงอยา่งเรียงอกัษรตามหลกัภาษา 
4.1 เรียงตามพยัญชนะ 
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พจนานุกรมเก็บตวัพยญัชนะ  ฃ  ฅ  ไวด้ว้ย  พร้อมกบับอกวา่ “เด๋ียวน้ีเลิกใชแ้ลว้” 
พยญัชนะในพจนานุกรมมี 48 ตวั  โดยเพิ่มตวั ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  เขา้มาดว้ย  ค  ากลุ่มน้ียงั

ใชก้นัอยู ่ เช่น  ฤกษ ์ ฤๅษี  ฤทยั  ท่ีเป็นค าเก่า  เช่น  ฦๅ  ฦๅชา 
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้วา่พจนานุกรมเรียงตามรูปไม่ใช่เรียงตามเสียง  เช่น  ค  าวา่  ทราย  

ทราบ  ทราม  ถึงแมอ้อกเสียง  ซาย  ซาบ  ซาม  เม่ือคน้ค าทั้ง 3 น้ี  จึงคน้ท่ีอกัษร ท 
4.2 เรียงตามสระ 

ขอใหส้ังเกตการเรียงสระ  จะเห็นวา่เป็นการเรียงตามรูป  หรือกลุ่มสระมีรูปชุดเดียวกนั  
ซ่ึงต่างจากเรียงตามเสียงในหลกัภาษา 

1. ะ 
2.    กนั) 
3. ะ (ผวะั) 

 
7.     
8.     

 
12.  เ 
13. เ-ะ (เกะ) 
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4. า 
5. า 
16.   เ  - เกิน) 
17.   เ  - (เสีย) 
18. เ  - ะ  (เผยีะ) 
19. เ  - เสือ) 

9.     
10.     
20.   เ  - ะ (เกือะ) 
21.   แ 
22. แ-ะ (แกะ) 
23. โ 

14. เ-า  (เกา) 
15. เ-าะ (เกาะ) 
24. โ- ะ (โป๊ะ) 
25. ใ 
26. ไ 

  

 ตัวอย่างการเรียงล าดับ 
 พจนานุกรมเร่ิมเรียงล าดบั  จากพยญัชนะก่อน  แลว้จึงเรียงตามรูปสระ  ดงันั้นค าท่ีไม่มี
สระปรากฏเป็นรูปประสมอยูด่ว้ย  จึงอยูข่า้งหนา้  เช่น  กก  อยูห่นา้ กะ  ส่วนค าท่ีมีพยญัชนะกบั
สระปรากฏเป็นรูปประสมกนัก็ใชห้ลกัการล าดบัค าขา้งตน้  เช่นเดียวกนั  เช่น  จริก  จริม  จรี  จรึง  
จรุก  และโดยปรกติ  ไม่ล าดบัตามวรรณยกุต ์  แต่จดัวรรณยกุตเ์ขา้ในล าดบัต่อเม่ือค านั้นเป็นค าท่ีมี
ตวัสะกดการันตเ์หมือนกนั  และไม่มีค  าอ่ืนเขา้มาต่อทา้ย  เช่น  ไต  ไต่  ไต ้ ไต๋  ส่วนค าท่ีมีไมไ้ต่คู ้ 
ล าดบัอยูก่่อนวรรณยกุต ์ เช่น  เก็ง  เก่ง  เกง้  เก๋ง 
 

 ตัวอย่างการเรียง 
1. เร่ิมจากพยญัชนะ  หรือค าท่ีไม่มีสระปรากฏเป็นรูปประสม 
ก     กก     กง     กช     กฎ     กฎ     กณ     กด    กต     กถ     กท     กน     กบ     กป 
กม   กร     กฤ     กล     กว     กษ     กส     กอ 
2. ตามดว้ยพยญัชนะกบัสระปรากฏเป็นรูปประสมกนั 
กะ     กกั     กา     ก า     กิก     กีก     กึก     กุก     กกู     เก     เกะ     เกา     เกาะ     เกิน 
เกีย   เกียะ  เกือ    แก     แกะ   โก     โกะ   ใก     ไก 
 

ตัวอย่างค าเรียง 
คอลมัน์ที ่1 คอลมัน์ที ่2 คอลมัน์ที ่3 คอลมัน์ที ่4 

1. จ าปูน 
2. ตะเฆ่ 
3. เนษาท 
4. วงิวอน 
5. ศึกษา 
6. เสียดสี 

1. สกปรก 
2. สงเคราะห์ 
3. สถาพร 
4. สนับสนุน 
5. สมณะ 
6. สวสัดี 

1. ปะการัง 
2. ปากกา 
3. ปิงปอง 
4. ปีศาจ 
5. ปืนยา 
6. ปูนซิเมนต ์

1. ตะกัว่ 
2. ตะกาย 
3. ตะกุย 
4. ตะแก 
5. ตะแกรง 
6. ตะโก 
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7. หยกุหยกิ 
8. อปัสร 

7. สหัสนยัน์ 
8. สหาย 

7. เปร้ียวหวาน 
8. เปิบขา้ว 

7. ตะโก ้
8. ตะโกน 

 

ข้อสังเกต 
คอลมัน์ท่ี 1 เรียงตามพยญัชนะตวัแรก  หรือพยญัชนะตน้ 
คอลมัน์ท่ี 2 กลุ่มค าน้ีมี ส เป็นพยญัชนะตวัแรกเหมือนกนัทุกค า  จึงพิจารณาพยญัชนะ 

ตวัท่ี 2  ซ่ึงเป็นตวัสะกด  หรือตวัตาม 
คอลมัน์ท่ี 3 กลุ่มค าน้ีมี ป  เป็นพยญัชนะตวัแรก  เหมือนกนัทุกค า  จึงพิจารณารูปสระ 

ท่ีประสม 
คอลมัน์ท่ี 4 กลุ่มค าน้ีมี 2 พยางค ์ พยางคแ์รกคือ  ตะ  เหมือนกนัทุกค า  จึงตอ้งพิจารณา 

พยางคท่ี์ 2  พยางคท่ี์ 2  มีพยางคแ์รก  หรือพยญัชนะตน้  คือตวั ก เหมือน 
กนัทุกค า  จึงพิจารณาสระท่ีประสม  หรือตวัสะกด 

4.3 ค าน าทาง 
ตรงมุมซา้ยขวาดา้นบนทุกหนา้ของพจนานุกรมส่วนใหญ่  มีค  าน าทางบอกช่วงระหวา่ง

การเรียงค าในหนา้นั้น ๆ วา่มีค าใดถึงค าใด  ทั้งน้ีเพื่อสะดวกต่อการคน้ควา้ค าท่ีตอ้งการไดร้วดเร็วข้ึน  
แต่ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งเขา้ใจการเรียงพยญัชนะ  และสระตามหลกัการขา้งตน้เสียก่อน 
ตวัอยา่งการคน้ค าโดยอาศยัค าน าทาง 

ค าท่ีตอ้งการคน้ ค าน าทาง เลขหนา้ของพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 (พิมพค์ร้ังท่ี 5) 

1. กระแสง 
2. ชา้งเผอืก 
3. โดกเดก 
4. ประดู่ 

กระสุน-กระหนกนารี 
ชา้งชูงวง-ชาติ 
โด-ไดส้ติ 
ประดา-ประแดง 

46 
265 
312 
504 

  

ข้อสังเกต  ขอยกตวัอยา่งเพียงขอ้ 1  เพราะขอ้อ่ืน ๆ พิจารณาท านองเดียวกนั 
 กระแสง  อยูร่ะหวา่ง  กระสุน-กระหนกนารี  หลกัพิจารณาคือน า  กระแสง  เปรียบเทียบ
กบั  กระสุน  เพื่อช้ีให้เห็นวา่  กระสุนมาก่อนกระแสง  และกระแสงมาก่อนกระหนกนารี 
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 เร่ิมดว้ยเปรียบเทียบระหวา่ง  กระแสง  กบั  กระสุน  ทั้ง 2 ค า  มีพยางคต์น้  กระ เหมือนกนั  
จึงเล่ือนไปพิจารณาระหวา่ง  แสง  กบั  สุน  ทั้ง 2 ค า  มีพยญัชนะตน้  คือ ส เหมือนกนั  จึงพิจารณา
สระท่ีประสม  สระอุ  ของค าสุน  ยอ่มมาก่อน  สระแอ  ของค าแสง  ดงันั้นกระสุนจึงมาก่อนกระแสง 
 ต่อมาพิจารณา กระแสง  มาก่อน กระหนกนารี  โดยพิจารณาท านองเดียวกนัคือ  ค  าทั้ง 2 มี
พยางคห์นา้เขียนกระเหมือนกนั  จึงเล่ือนไปพิจารณาค าท่ี 2  คือ  แสง  กบั  หนก  พยญัชนะตน้ตวั ส 
ยอ่มมาก่อนตวั ห  ดงันั้นกระแสงมาก่อนกระหนกนารี 
 

5. การจัดวางค า 
การจดัวางค าในพจนานุกรมประกอบดว้ย  ค าท่ีตอ้งการคน้หาความหมาย  มี 2 ประเภทคือ 
5.1 ค าหลกั  หรือ  ค  าตั้ง  หรือแม่ค  า  เป็นค าท่ีตอ้งการคน้  วางอยูห่นา้ขอ้ความ  พิมพต์วัด า

หนา  พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  พิมพค์  าหลกัหรือค าตั้ง  หรือแม่ค  าดว้ยตวัสีเขียว  
ต่างจากค าหรือขอ้ความอ่ืน ๆ 

5.2 ค ายอ่ย  หรือลูกค า  หรืออนุพจน์  เป็นค าส่วนหน่ึงของค าหลกั  หรือค าตั้ง  หรือแม่ค  า 
ตวัอยา่งการวางค าหลกั  และค ายอ่ย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ค าหลกั  
           ค ายอ่ย 
 
           ค ายอ่ย 

ตีน น.  อวยัวะล่างสุด  ของคนหรือสัตว ์ นบัตั้งแต่ขอ้เทา้ลงไป  ส าหรับยนื  หรือเดินเป็นตน้  
ตีนกา น. เคร่ืองหมายกากบาท, ไมจ้ตัวา.  ช่ือหญา้ชนิดหน่ึง  ตีนคู้ น. ช่ือเรียกสระอู  
ตีนจก น. ช่ือเชิงซ่ิน  ท่ีทอจกลาย  โดยใชข้นเม่นควกั  และใชด้า้ยหรือไหมสอดลาย  แลว้
น ามาเยบ็ติดกบัซ่ิน 
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ตีน  เป็นค าหลกั  ในค าหลกัน้ีมีค ายอ่ย  คือ  ตีนกา  ตีนคู้  และตีนจก 

 
1.  ข้อสังเกต   ค ายอ่ยมกัเป็นค าประสม  โดยค าหนา้เป็นค าหลกั  ไดแ้ก่  ค  าวา่ตีน  ค  ายอ่ยเป็นค า

ประสมคือ  ตีนกา  ตีนคู ้  และตีนจก  ความหมายของค ายอ่ยแต่ละค ามีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัค าหลกัคือ  ค  าวา่  ตีน 

 
 
 
 
 
 

2.  ข้อสังเกต ค าหลกับางค าคลา้ยค าประสม  ความจริงเป็นค ามูล  และมีความหมายเฉพาะค า
นั้น ๆ  ดงัค า  ตีนกา  ตีนจ ้า  และตีนเต่า 

 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้อสังเกต ค าหลกัไดแ้ก่ค า  ปลา  ค  าย่อยไดแ้ก่ค า  ปลากริม  ปลาเกลือ  ปลาขอ้งเดียวกนั 
    และปลาเคม็  ค  ายอ่ยเหล่าน้ีไม่เกีย่วกบัช่ือปลาชนิดต่าง ๆ  เพียงแต่เป็นค าประสม 

มีปลาหรือค าหลกัน าหนา้ 
 
 
 
 
 

ตีนกา น. ช่ือหญา้ ล าตน้แบน  ช่อดอกเป็นกา้นเด่ียว  ปลายกา้นแตกเป็นแขนงสั้น ๆ คลา้ย
ตีนกาใชท้  ายาได,้  หญา้ปากคอกก็เรียก 

ตีนจ า้ น .   ช่ือไมพุ้ม่ชนิดหน่ึง  ยอดและใบอ่อนกินได ้
ตีนเต่า น.   เรียกกลว้ยลูกเล็ก ๆ ท่ีอยูป่ลายเครือวา่กลว้ยตีนเต่า 

ปลา น. [ปลา]  ช่ือสัตวเ์ลือดเยน็  มีกระดูกสันหลงั  ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหวั  ล าตวั  และหาง  
ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือก  มีครีบใชช่้วยในการเคล่ือนไหว  บางชนิดมีเกล็ด  บางชนิด
ไม่มี  พบทั้งในทะเล  และแหล่งน ้าจืด  ปลากริม น.  ช่ือขนมชนิดหน่ึงท าดว้ยแป้งตม้  
ใส่กะทิและน ้าตาล  ปลาเกลอื  น.  ปลาเคลา้เกลือ  แลว้ตากแหง้  ปลาเคม็ก็วา่  ปลาข้อง
เดียวกนั (ส า)  คนท่ีอยูร่่วมกนัหรือเป็นพวกเดียวกนั  ปลาเค็ม  น.  ปลาเกลือ 

กระดี่  น. ช่ือปลาน ้าจืด  เช่นเดียวกบัปลาสลิด  แต่มีขนาดเล็กกวา่  ครีบทอ้งยาวยืน่
ออกเป็นเส้น 

กระบอก  น. ช่ือปลาน ้ากร่อยและทะเล  ล าตวัค่อนขา้งกลม  ปากเล็ก  มีครีบหลงัสองตอน  
เกล็ดใหญ่สีเงิน  มีหลายชนิด 

ทู  น. ช่ือปลาทะเล  ตวัยาวเรียบแบนขา้งเป็นรูปกระสวย  คอดหางแคบ  ปากกวา้ง
เอียงข้ึนเล็กนอ้ย 
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4.  ข้อสังเกต ช่ือปลา  หรือนามย่อยของปลา  จดัเป็นค าหลกั  โดยไม่มีค  าวา่  ปลา  น าหนา้  

ตวัอยา่งจะคน้ค าวา่  ปลาโลมาก็คน้ท่ี  ตัว ล  ไม่ใช่คน้ท่ีตวั  ป  นอกจากนามยอ่ย
ของปลาแลว้  ยงัมีนามยอ่ยของพืช  สัตว ์ ส่ิงของ  และคน  ส่วนใหญ่เป็นค าหลกั
เช่นกนั ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งนามยอ่ยของตน้ไม ้ เช่น  ตน้ขนุน  ตน้ทุเรียน  และตน้มงัคุด  ถึงแมค้  าทั้งสามข้ึนตน้ดว้ยตวั  
ต  แต่เราไม่คน้ท่ี ต  เพราะนามยอ่ยช่ือตน้ไมเ้ป็นค าหลกั  จึงคน้ท่ี  ขนุน  ทุเรียน  และมงัคุด 
 
 
 
 
 
 
 

พจนานุกรมบอกอะไรบ้าง 

1. บอกตัวสะกดการันต์ทีถู่กต้อง  ส่วนใหญ่ผูใ้ชพ้จนานุกรมตอ้งการคน้หาค าท่ีสะกด
การันตถู์กตอ้งพร้อมกบัความหมายของค านั้น ๆ  พจนานุกรมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งหน่ึง  แต่ละบา้น  
สถานศึกษาและส านกังานควรมีใช ้  โดยจดัหาฉบบัตั้งโตะ๊  ซ่ึงรวบรวมค าไวเ้ป็นจ านวนมาก  
ปัจจุบนัมีพจนานุกรมฉบบันกัเรียน  เหมาะส าหรับติดกระเป๋าไวค้น้ควา้เม่ือจ าเป็น 

2. บอกเสียงค าอ่าน  ส่วนใหญ่บอกเสียงอ่านค ายมืจากต่างประเทศ  เช่น  ค  าบาลี  
สันสกฤต  เขมร  มลาย ู และองักฤษ  รวมทั้งค  าไทยท่ีเป็นค าควบกล ้า  และอกัษรน า  เช่น 
 
 
 
 
 

ขนุน  น. ช่ือตน้ไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่  มีน ้ายางขาวผลกลมยาว  ภายนอกเป็น
หนาม  ภายในมียวงสีเหลือง  รสหวาน  กินได ้

ทุเรียน  น. ช่ือตน้ไมผ้ลเป็นพ ูๆ มีหนามแขง็เตม็ทัว่ลูก  เน้ือมีรสหวานมนั  มีหลายพนัธ์ุ 
มังคุด  น.   ช่ือตน้ไม ้ ผลกลม  เม่ือแก่สีแดงคล ้า  เปลือกมีรสฝาด  เน้ือในขาว  รสหวาน

อมเปร้ียว 

ทศมี [ทะสะมี,  ทดสะมี]  ท่ี 10  เช่น  ทศมีดิถี  =  วนั 10 ค ่า (ส.) 
ผรสุ [ผะระสุ]  น.  ขวาน (ป. ; ส. ปรศุ) 
ไผท [ผะไท]  น.          (ข. ไ ท) 
แพลม [แพลม]  ก.  แลบออกมา 
มณฑป [มนดบ]  น.  เรือนยอดท่ีมีรูปส่ีเหล่ียม (ป. ; ส.) 
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ค าอ่านอยูใ่นวงเล็บเหล่ียม [-----] หลงัค าหลกั 

3. บอกชนิดค าตามหลกัไวยากรณ์  โดยใชอ้กัษรยอ่ค า  ตามหลกัไวยากรณ์  อกัษรยอ่วาง
อยูห่ลงัค าหลกัหรือค ายอ่ย 

ก. =    กริยา  ว.    =    วเิศษณ์ (คุณศพัท ์ หรือกริยาวิเศษณ์) 
น. =    นาม   ส.     =    สรรพนาม 
นิ. =    นิบาต  สัน.     =    สันธาน 
บ. =    บุรพบท  อ. =    อุทาน 

ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 

4. บอกความหมายโดยการนิยามค า 
       การนิยามค าคือ  การก าหนดความหมายโดยตรงของค านั้น ๆ  โดยอธิบายอยา่งชดัเจน  

และรัดกุม  เช่น 
 
 
 
 
 
 
 

5. บอกทีม่าหรือประวตัิของค า 

 
ประอบ (กลอน)  น.  ผอบ 
ประอร (กลอน)  ว.  งาม  ประอรประเอียง  ว. งาม  กรีดกราย, เคลา้พิงอิงเอียง 
ประองึ (กลอน)  ก.  อึง, ดงั, เอด็, อึกทึก 

กระโปรง  น. ผา้นุ่งผูห้ญิงแบบสากล  กะโปรงก็ใช ้  เรียกฝาครอบเคร่ืองรถยนตว์า่  
กระโปรงรถ  ภาชนะเยบ็ดว้ยกาบหมากหรือใบไมส้ าหรับใส่ของต่าง ๆ เช่น  
ราชปุโรหิตใหเ้อานางนกไส้ใส่กระโปรงขงัไวจ้นเพลารุ่งเชา้ (นพมาศ) 

กางเกง  น.   เคร่ืองนุ่งมี 2 ขา 
เส้ือ  น.  เคร่ืองสวมกายท่อนบน  ท าดว้ยผา้  เป็นตน้ 
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       ส่วนใหญ่เป็นค ายมื  ท าใหท้ราบวา่ค ายมืนั้นมาจากชนชาติใด  ค  ายมืใชอ้กัษรยอ่อยูใ่น
วงเล็บ  วางไวห้ลงัขอ้ความท่ีบอกความหมาย 
ค ายมื  = (ข.)  =  เขมร       (ญิ.)  =  ญ่ีปุ่น (ฝ.)  =  ฝร่ังเศส  (อ.)  =  องักฤษ 
 (จ.)  =  จีน       (ต.)  =  ตะเลง (ม.)  =  มลาย ู  (ฮ.)  =  ฮินดี 
 (ช.)  =  ชวา       (บ.)  =  เบงคอลี (ล.)  =  ละติน   
 (ญ.)  =  ญวน       (ป.)  =  ปาลี-บาลี (ส.)  =  สันสกฤต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. บอกลกัษณะค าทีใ่ช้เฉพาะแห่ง 
       คือบอกถึงค านั้นเดิมใชเ้ขียนในเอกสารประเภทใด  หรือเป็นภาษาพดูหรือส านวนใน

อดีต 
(กฎ)   
(กลอน) 
(คณิต) 
(จริย) 
(ชีว) 
(ดารา) 
(ถ่ิน) 
(ธรณี) 

=  กฎหมาย 
=  บทร้อยกรอง 
=  คณิตศาสตร์ 
=  จริยศาสตร์ 
=  ชีววทิยา 
=  ดาราศาสตร์ 
=  ภาษาเฉพาะถ่ิน 
=  ธรณีวทิยา 

(ภูมิ) 
(มานุษย) 
(ราชา) 
(เรขา) 
(เลิก) 
(ไว) 
(ศาสน) 
(เศรษฐ) 

=  ภูมิศาสตร์ 
=  มานุษยวทิยา 
=  ราชาศพัท ์
=  เรขาคณิต 
=  เลิกใช ้
=  ไวยากรณ์ 
=  ศาสนศาสตร์ 
=  เศรษฐศาสตร์ 

 
คช  [คดชะ]  น.  ชา้ง,  ชา้งพลาย (ป. ; ส.) 
จังกูด  น.                                      (ข.   กดู) 
ตละ  [ตะละ]  น.  เจา้ (ต.) 
แบนโจ  น.  เคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึง  มี 5 สาย  ใชมื้อดีด (อ. banjo) 
ปาเต๊ะ  ๑  น.  ช่ือต าแหน่งขนุนางชวา (ช.) 
ปาเต๊ะ  ๒  น.  ช่ือผา้โสร่งชนิดหน่ึง (ม. batik) 
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(บญัชี) 
(แบบ) 
(โบ) 
(พฤกษ) 
(แพทย)์ 
(อุตุ) 

=  การบญัชี 
=  ใชเ้ฉพาะหนงัสือ 
=  ค าโบราณ 
=  พฤกษศาสตร์ 
=  แพทยศาสตร์ 
=  อุตุนิยมวทิยา 

(สถิติ) 
(สรีร) 
(สังคม) 
(ส า) 
(โหร) 

=  สถิติศาสตร์ 
=  สรีรวทิยา 
=  สังคมศาสตร์ 
=  ส านวน 
=  โหราศาสตร์ 

 

ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

7. บอกหนังสืออ้างองิ 
       พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  บอกช่ือหนงัสืออา้งอิงประมาณ 200 เล่ม  ช่ือ

หนงัสืออา้งอิงมกัเขียนอยา่งยอ่ 
ตวัอยา่งหนงัสืออา้งอิง 
กฎ.  ราชบุรี  =  หนงัสือกฎหมาย  พระเจา้ลูกยาเธอ  กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  ทรง 

    รวบรวม 
กฤษณา   =  กฤษณาสอนนอ้ง  แบบเรียนกวนิีพนธ์ 
ค าฤษดี   =  หนงัสือค าฤษดี  สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  สมเด็จกรมพระ- 

    เดชาดิศร  และกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธ์ิ  ช่วยกนัทรงนิพนธ์ 
จด.  ราชบัณฑิตยสถาน =  หนงัสือจดหมายเหตุราชบณัฑิตยสถาน 
จารึกสยาม  =  ประชุมจารึกสยาม  ภาคท่ี 1  จารึกสุโขทยั  ศ. ยอช  เซเดส์  ช าระ  และ 
       แปล 
แช่งน า้   =  ประกาศแช่งน ้าโคลงหา้ 

 
คลี  [คลี] (โบ)  การเล่นแข่งขนัอยา่งหน่ึง  ซ่ึงข่ีมา้ตีลูกกลมดว้ยไม ้
ฉะฉ ่า (กลอน)  ว. ฉ ่า,  ชุ่มช้ืน 
ต่อกร (ปาก)  ก. สู้กนั 
ผกัชีโรยหนา้ (ส า)  การท าความดีเพียงผวิเผิน 
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นิ.  เดือน  =  นิราศเดือน 
ประชุม พงศ.  =  ประชุมพงศาวดาร  ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ 
ปรัดเล   =  อกัขราภิธานศรับทข์องหมอปรัดเล 
ม.  กาพย์  =  มหาชาติค ากาพย ์ ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ 
ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 

8. บอกค าไวพจน์ 
        ค าไวพจน์  คือค าพอ้งรูปแต่ต่างความหมาย  ในพจนานุกรมใชต้วัเลขก ากบั  บอก

ล าดบัค าของแต่ละกลุ่มค าไวพจน์ 
 
 
 
 
 

9. บอกด้วยภาพประกอบ 
       ค าบางค านิยามแลว้ยงัเห็นภาพไม่ชดัเจน  จึงจ าเป็นใชภ้าพประกอบ  เช่น  ค  าวา่ กกุธภณัฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กุก่อง (โบ)  ว.  รุ่งเรือง, สุกใส (สมุทรโฆษ) 
กุดา (แบบ)  ใชเ้ป็นค าสร้อยของกุฎี  เช่น  สู่กุฎีกุดาสวรรค ์(ม.  ค าหลวง.  มทัรี) 
ญ ญ่าย (แบบ)  จ.  แตกจากหมู่  กระจดักระจาย  ในค าวา่ หนีญญ่ายพา่ยจะแจ (จารึกสยาม) 

เขน ๑  น.  เคร่ืองมือส าหรับป้องกนัอาวธุ  รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
เขน ๒  น.  เรียกพวกโขนพวกหน่ึง  ออกเตน้เป็นพลรบเม่ือเวลายกทพั  เรียกวา่เตน้เขน 
เขน ๓  ก.  คล่ี (ขนหางนก)  มกัใชเ้ขา้คู่กบักางวา่  กางเขน 
เขน ๔  (ถ่ิน-ปักษใ์ต)้  น.  พระจนัทร์ 

กกุธภณัฑ ์[กะกุดทะ-] 
น.  เคร่ืองหมายความเป็นพระราชธิบดี 
ตามท่ีแสดงไวใ้นพระบรมราชาภิเษก 
ร. 7 คือ 
1. พระมหาพิชยัมงกุฎ 
2. พระแสงขรรคช์ยัศรี 
3. ธารพระกร 
4. วาลวชีนี (พดักบัแส้จามรี) 
5. ฉลองพระบาท 

รวมเรียกวา่เบญจราชกุธภณัฑ ์
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พจนานุกรมหนงัสือส าหรับคน้ควา้อา้งอิงมีคุณค่าอยา่งยิง่  พจนานุกรมเป็นคลงัภาษาช่วย
บอกใหท้ราบถึง  ตวัสะกดการันตห์รืออกัขรวธีิท่ีถูกตอ้ง  บอกเสียงอ่าน  บอกชนิดค าตามหลกั
ไวยากรณ์  บอกความหมายโดยการนิยามค า  บอกท่ีมาหรือประวติัของค า  บอกลกัษณะของค าท่ีใช้
เฉพาะแห่ง  บอกหนงัสืออา้งอิง  บอกค าไวพจน์  และบอกดว้ยภาพประกอบ 
 

แบบทดสอบ 
 จงอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถาม ขอ้ 1-3 
 
 
 
 
 
 

1. ขอ้ใดบอกไวต้ามขอ้ต่อไปน้ี 
1)   ค าไวพจน์   2)   ประวติัค า 
3)   ค าใชเ้ฉพาะแห่ง   4)   บรรณานุกรม 

2. (แบบ)  หมายความวา่อยา่งไร 
1)   ค าแบบโบราณ   2)   ค าแบบปัจจุบนั 
3)   ค าท่ีใชเ้ฉพาะในหนงัสือ  4)   ค าท่ีใชเ้ฉพาะในไวยากรณ์   

3. (ม.  ร่ายยาว  ชูชก)  หมายถึงขอ้ใด 
1)   ประวติัค า   2)   ประวติัวรรณคดี 
3)   หนงัสือโบราณ   4)   หนงัสืออา้งอิง 

4. ขอ้ใดเป็นค ายอ่ยทุกค า 
1)   ประดบั  ประดา   2)   ประดู่แดง   ประดู่ลาย 
3)   ประดุง   ประดุจ   4)   ประดิษฐ ์  ประดิษฐาน 

 
กษาปณ์ [กะสาบ]  (แบบ)  น.  เงินตราท่ีท าดว้ยโลหะ,  กระษาปณ์, ต าลึง ( = 20 มาสก)  เช่น  

ไดถึ้งร้อยกษาปณ์ (ม.  ร่ายยาว  ชูชก) 
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5. ขอ้ใดเป็นค าหลกัทุกค า 
1)   บุญธรรม  บุญนิธิ  2)   บุญราศี   บุญฤทธ์ิ 
3)   บุญธรรมกรรมแต่ง   บุญหนกัศกัด์ิใหญ่ 
4)   บุญญานุภาพ   บุญญาภินิหาร 

6. ขอ้ใดเรียงล าดบัก่อนค า “ระเบิด” 
1)   ระเบิดขวด   2)   ระเบง็ 
3)   ระเบียง    4)   ระเบียบ 

7. ขอ้ใดเรียงล าดบัหลงัค า “พดูเป็นไฟ” 
1)   พดูเป็นต่อยหอย   2)   พดูเป็นนยั 
3)   พดูเป็นน ้าไหลไฟดบั  4)   พดูไปสองไพเบ้ีย 

8. ขอ้ใดเรียงระหวา่งค า “ไข่ในหิน-ไข่เยีย่วมา้” 
1)   ไข่เน่า    2)   ไข่น ้า 
3)   ไข่ปลา    4)   ไข่ลูกเขย 

9. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
1)   นกยงู  คน้ท่ี ย   2)   ตน้สัก  คน้ท่ี ต 
3)   ชาวจีน  คน้ท่ี ช   4)   ปลาโลมา  คน้ท่ี ป 

10. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
1)   ชาวชวา  คน้ท่ี ช   2)   ตน้หมาก  คน้ท่ี ต 
3)   นกฮูก  คน้ท่ี น   4)  ปลาตีน  คน้ท่ี ป 

 

เฉลย 
 

1. (3)    6.    (2) 
2. (3)    7.    (4) 
3. (4)    8.    (3) 
4. (2)    9.    (1) 
5. (4)    10.  (1) 
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