
ลักษณนาม หนา ๑๑๓-๑๑๕ 
เกวียน  เรียกเปน เลม   ขวาน  เรียกเปน เลม 

กระทอม เรียกเปน หลัง   สรอย  เรียกเปน เสน 

ภูเขา  เรียกเปน ลูก   เขื่อน  เรียกเปน เข่ือน 

จะเข (ดนตรี) เรียกเปน ตัว   แคน  เรียกเปน เตา 

จักรเย็บผา เรียกเปน คัน,หลัง   งาชาง   เรียกเปน กิ่ง 

ชุมทางรถไฟ เรียกเปน ชุมทาง   ชอลก  เรียกเปน แทง 

เช็ค  เรียกเปน ใบ,ฉบับ   เชิงเทียน เรียกเปน คู 

ซุง  เรียกเปน ตน,ทอน  เซียมซ ี  เรียกเปน ใบ,แผน 

ตําหนัก  เรียกเปน หลัง   โดม  เรียกเปน โดม 

ตู  เรียกเปน ใบ,ลูก,หลัง  เต็นท  เรียกเปน หลัง 

ทองหยอด เรียกเปน เม็ด ,ลูก   ที่ดิน  เรียกเปน แปลง , ผืน 

บายศรี  เรียกเปน สํารับ   นาฬิกาทราย เรียกเปน อัน 

ปฏิทิน  เรียกเปน แผน ,ฉบับ ,อัน  ใบตอง (มีกาน) เรียกเปน ทาง 

ปนโต  เรียกเปน ใบ ,ลูก ,เถา  เปยโน  เรียกเปน หลัง 

ผาถุง    เรียกเปน ถุง , ตัว   ผาปา  เรียกเปน กอง , ตน 

พระธาตุ  เรียกเปน องค   พยาน  เรียกเปน คน , ปาก 

พระที่น่ัง เรียกเปน องค   พวงหรีด เรียกเปน พวง 

ไพ  เรียกเปน ใบ, สํารับ  ฟาง  เรียกเปน ฟอน , กอง 

ยางลบ  เรียกเปน กอน , แทง  ลูกคิด  เรียกเปน ราง 

แวนตา  เรียกเปน อัน   ศพ  เรียกเปน ศพ 

ออย  เรียกเปน ลํา   ขาวเมาทอด เรียกเปน แพ 

ทองหยิบ เรียกเปน หยิบ,ดอก  ขนมจีน  เรียกเปน จับ,หัว 

ขาวโพด  เรียกเปน ดอก,ฝก   ไมรวก  เรียกเปน มัด 

เสื่อ  เรียกเปน ผืน   พรม  เรียกเปน ผืน 

เลื่อย  เรียกเปน ปน   กระเบื้อง เรียกเปน แผน 

หนาตาง  เรียกเปน บาน   เข็มขัด  เรียกเปน เสน 

ปน  เรียกเปน กระบอก  ระนาด  เรียกเปน ราง 

ลูกปน  เรียกเปน ตับ   ประทัด  เรียกเปน ตับ 

ธูป  เรียกเปน ดอก   เทียน  เรียกเปน เลม 

ยักษ  เรียกเปน ตน   ฤาษ ี  เรียกเปน ตน 

ภิกษุ  เรียกเปน รูป   นาฬิกา  เรียกเปน เรือน 

ปากกา  เรียกเปน ดาม   กุญแจ  เรียกเปน ดอก 



ตะขอ  เรียกเปน ตัว   ขิม  เรียกเปน ตัว 

ไข  เรียกเปน ใบ , ฟอง , ลูก  เจดีย  เรียกเปน องค 

ชิงชา  เรียกเปน อัน   ซากศพ  เรียกเปน ซาก 

แสตมป  เรียกเปน ดวง   ตะเกียง  เรียกเปน ดวง 

นกหวีด  เรียกเปน ตัว   นรก  เรียกเปน ขุม 

บาตร  เรียกเปน ใบ , ลูก   ใบตอง  เรียกเปน พับ , แหนบ 

ปราสาท เรียกเปน องค   ผาไตร  เรียกเปน ไตร 

เผือก  เรียกเปน หัว   พวงมาลัย เรียกเปน พวง 

ยางรถ  เรียกเปน เสน   วาว  เรียกเปน ตัว 

เห็ด  เรียกเปน ดอก   ดาบ  เรียกเปน เลม 

ขนมปง    เรียกเปน แผน   สม  เรียกเปน ลูก 

ขาวหลาม เรียกเปน กระบอก  ฝอยทอง เรียกเปน แพ 

พิมเสน  เรียกเปน เกล็ด   ถั่ว  เรียกเปน เม็ด 

ดางทับทิม เรียกเปน เกล็ด   กับขาว  เรียกเปน สํารับ 

ปลายาง  เรียกเปน ตับ   พลู  เรียกเปน จีบ 

ขาวตมผัด เรียกเปน มัด,กลีบ   บุหร่ี  เรียกเปน มวน 

แหวน  เรียกเปน วง   ผัก  เรียกเปน กํา 

มุง  เรียกเปน หลัง   กระดาษ  เรียกเปน แผน 

พาย ุ  เรียกเปน ลูก   ฟน  เรียกเปน ซี่ 

บาน  เรียกเปน หลัง   กระดาน  เรียกเปน แผน 

อิฐ   เรียกเปน กอน   ประตู  เรียกเปน บาน 

กระจกเงา เรียกเปน บาน   แห  เรียกเปน ปาก 

กรอบรูป เรียกเปน บาน   อวน  เรียกเปน ปาก 

ดินสอ  เรียกเปน แทง   ซุง  เรียกเปน ตน 

แมนํ้า  เรียกเปน สาย   รม  เรียกเปน คัน 

เชือก  เรียกเปน เสน   จาน  เรียกเปน ใบ 

ไฟฉาย  เรียกเปน กระบอก  ลูกสุนัข  เรียกเปน ครอก 

ชอน  เรียกเปน คัน   จดหมาย เรียกเปน ฉบับ 

สอม  เรียกเปน คัน   เขายาม  เรียกเปน กะ 

รองเทา  เรียกเปน คู   ป  เรียกเปน เลา 

ถุงเทา  เรียกเปน คู   ขลุย  เรียกเปน เลา 

ชางบาน  เรียกเปน เชือก   เข็ม  เรียกเปน เลม 

ชางปา  เรียกเปน ตัว    

 



ลักษณนาม  
หนา ๑๑๖ – ๑๒๐ 

 

ตอไปน้ีเปนคําลักษณนามที่แบงเปนหมวดหมูโดยอาศัยเคาโครงที่พระยาอุปกิตศิลปสารไดรวบรวมไว 

 

๑.  ลักษณนามบอกสัณฐาน 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 

วง     แหวน  วงกลม  ตะกรอ   สักวา  มโหรี   เพลง 

หลัง     เรือน  ตึก   กูบ   ประทุน  เกง  บุษบก  มุง 

แผน     ขนมปง   กระดาษ  กระดาน   กระเบื้อง  อิฐ 

ผืน     ผา   เสื่อ  พรม  กระแชง  หนังสัตว (ที่ใชป)ู  ธง 

บาน     ประตู   หนาตาง  กระจกเงา  กรอบรูป 

ลูก     สม   ฟุตบอล   พายุ 

ใบ     บัตรประจําตัว  ถาด  จาน 

แทง     เหล็ก  ตะกั่ว  ดินสอ   ทอง  คร่ัง 

กอน       สบู   ถาน   อิฐ   เน้ือ 

คัน     รม  ฉัตร   ธนู   หนาไม   ชอน  สอม  ซอ  เบ็ด (ที่มีคัน)  แรว  ไถ 

ตน     สม  เสา ซุง  เทียนพรรษา 

ลํา       ไมไผ  ออย  เคร่ืองบิน   จรวด   เรือ 

เคร่ือง     วิทยุ   โทรทัศน  คอมพิวเตอร   พัดลม 

ดวง     รอยดาง  ตรา  พระอาทิตย  พระจันทร  ดาว  ไฟฟา  ดาวเทียม 

กระบอก    ปลองไมไผ  ขาวหลาม  พลุ  ปน  ไฟฉาย 

เสน     เชือก  ลวด  ดาย  ผม  สรอย  เข็มขัด 

สาย     ถนน  ทาง  แมนํ้า  สรอย  แคว  เข็มขัด 

ปาก     แห  อวน  สวิง  โพงพาง  เปล 

ปน     ตอก (ที่มีขนาดกวาง)  เลื่อย 

ซี่     ฟน  กานรม  ลูกกรง 

แพ     ฝอยทอง  ขาวเมาทอด 

เกล็ด     พิมเสน  ดางทับทิม 

ราง     ลูกคิด  ระหัด  ระนาด 

เม็ด     ยา  กระดุม  กรวด  ถั่ว  สิว 

ตับ     พลุ  ลูกปน  ประทัด  ปลายาง  จาก 

 

 



๒. ลักษณนามบอกการจําแนก 

 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 

กอง      ลูกเสือ  อิฐ  ทราย  ผาปา 

พวก     คน  สัตว 

เหลา     ทหาร  เวไนยสัตว 

หมวด     วิชา  ทหาร  ลูกเสือ  ศัพท 

หมู     คน  สัตว  ของ 

ฝูง     วัว  ควาย  ปลา  นก 

โขลง     ชาง 

คณะ     คน  พระสงฆ 

นิกาย     ลัทธิ   ศาสนา 

สํารับ     กระดุม  กับขาว  เคร่ืองเรือน   เคร่ืองแตงกาย 

ชุด     เคร่ืองแตงกาย   การแสดง  ขอสอบ 

ขอ     เลข  คําแนะนํา  สัญญา  กติกา 

โรง       ละคร   โขน  หนัง 

ครอก     ลูกสุนัข  ลูกปลา  ลูกแมว  ลกูหนู 

ประเด็น     ปญหา  ขอโตแยง  เร่ืองราว  ขอความ 

รูปแบบ     กวีนิพนธ  งานประพันธ  วิธีสอน  การสอน  การพัฒนา 

ลักษณะ     อุปนิสัย  การกระทํา  งาน 

แบบ     ทรงผม  เคร่ืองแตงกาย  ตัวอักษร  ตัวพิมพ 

ชนิด     เชื้อโรค  ยา  ผลิตภัณฑ  คน  พืช  สัตว 

ประเภท      อาหาร  กับขาว  ดนตรี  อาคาร 

ประการ     พร   ความสําเร็จ  เหตุผล  ความจําเปน 

อยาง      กับขาว  เคร่ืองปรุง  การกระทํา 

จําพวก     มนุษย  เปรต  สัตว  พืช 

ระดับ       ภาษา  ขาราชการ  การศึกษา 

ขั้น     ตําแหนง  ความรุนแรง  การเตรียมพรอม  การปฏิบัติ  ยศ 

ฉบับ     จดหมาย  เอกสาร  นิตยสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ 

 

 

 

 

 



๓. ลักษณนามบอกปริมาณ 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 

คู     รองเทา  ถุงเทา  แจกัน  เชิงเทียน  ชอน  สอม  เขาสัตว 

โหล     ดินสอ  สมุด  ไมหนีบผา  ของใช 

กุล ี     ผาลาย  ผาพื้น  ผาขาวมา  ผาโสรง (ผาหอหน่ึงที่รวมกัน ๒๐ ผืน) 

บาท     เงิน  ทองคํา  เคร่ืองยาไทย 

ชั่ง  กิโลกรัม    แปง  ทองคํา  ถั่ว 

ชอน  ถวย  ลิตร  ตุม  ไห   แปง  ถั่ว  นํ้าปลา  นํ้า 

โยชน  กิโลเมตร    ระยะทาง 

กลอง     นม  ของขวัญ 

หยด     นํ้า  ยานํ้า  เหงื่อ 

หีบ      นม   เสื้อผา 

ขวด     นํ้าอบ  นํ้าหอม   นํ้าปลา 

ชะลอม     ผลไม 

 

๔.  ลักษณนามบอกเวลา 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 

นาที   ชั่วโมง      เวลา 

วัน  เดือน  ป    เวลา 

ยก     การชกมวย  การตอสู 

รอบ     การแสดง  การแขงขัน  อายุ 

คร้ัง     การประกวด  การชกมวย  การประชุม  การแสดง 

คราว     การประชุม  การจัดงาน 

สมัย     การประชุม  ระยะเวลา 

ยุค     ชวงเวลา 

หน     การกระทํา  ความผิด  การเตือน 

ที     การตี 

ชวง     บทเรียน  คลื่นเสียง  คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ศตวรรษ    เวลา 

กะ     การทํางาน  การเขายาม 

 

 

 

 



๔. ลักษณนามบอกวิธีทํา 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 

จีบ     พลู 

มวน     บุหร่ี 

มัด     ฟน  ขาวตมผัด  ออย  ไมรวก 

พับ      ผา  กระดาษ 

มวน     ผา  กระดาษ  แพร  ริบบิ้น  ฟลม  เชือก 

กํา (ฟอน)    ผัก  ชอดอกไม  ธูป ฯลฯ 

หอ     ขนม  เสื้อผา  ของขวัญ 

หยิบ     ทองหยิบ 

จับ     ขนมจีน 

ผูก      ใบลาน 

 

๕. ลักษณนามอื่น ๆ  

มีลักษณนามอยูอีกเปนจํานวนมาก   ซึ่งไมสามารถจัดเขาพวกได  เชน 

ลักษณนาม     ตัวอยาง 

พระองค    พระเจาแผนดิน   เจานายชั้นสูง 

องค     เจดีย  พระทนต  พระบรมราโชวาท 

รูป       ภิกษุ   สามเณร  ชี 

ตน     ยักษ  ภูตผีปศาจ  ฤาษี  วิทยาธร 

คน     นักเรียน  กรรมกร  กรรมการ  เจาหนาที่ 

ตัว     สุนัข  แมว  โตะ  เกาอ้ี  มาน่ัง 

ใบ     สม  ตู  หมอ  กระโถน  ตุม  หมอน 

เร่ือง     นิทาน  นวนิยาย  ภาพยนตร  ละคร  ธุระ 

สิ่ง     กับขาว  ของ  สิ่งของ 

อัน     ไมบรรทัด   คีม   แปรงสีฟน   ที่เขี่ยบุหร่ี 

เลา     ป  ขลุย 

เชือก     ชางบาน (ชางปาเรียกวาตัว) 

เรือน     นาฬิกา 

คัน     จักรเย็บผา   รถ 

เลม     หนังสือ  เกวียน  เทียน  เข็ม  กรรไกร  สิ่ว  ดาบ  ขวาน  หอก 

ชิ้น     ขนม  งาน  บทประพันธ  ผา 

ดาม     ปากกา 
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