1

การใชภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
ในการเขียนหนังสือราชการ นอกจากรูปแบบจะถูกตอง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณแลว ยังจําเปนตองมีความชัดเจน ถูกตองสมเหตุสมผล มีการจัดลําดับเนื้อหาเปนระเบียบ นอกจากนี้
จําตองมีการใชถอยคํา ภาษาทึ่ถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวยนาอานอีกดวย ดังนั้น การเขียนหนังสือ
ราชการจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป ในดานศาสตร คือ การมีหลักการในการเขียนที่ชัดเจน การใชภาษาถูกตองตาม
หลักการใชภาษา ใชใหเหมาะสมกับบุคคล และโอกาส สวนในดานศิลป มีการใชภาษาที่นุมนวล สํานวนไพเราะที่
ทําใหบรรลุวัตถุประสงค การเปนผูสนใจอาน คือการอานมาก และการฝกการเขียน คือการเขียนมาก ยอมทําให
เขียนหนังสือไดดยี ิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเปนการเพิ่มทักษะ จนเกิดเปนความชํานาญในการเขียนหนังสือ
การใชภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
ในการเขียนหนังสือราชการทีด่ ีจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองมีหลักการในการเขียน จึงจะทําใหภาษาของ
หนังสือราชการนาอาน มีความชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงคของการเขียน จึงขอกลาวถึงขอควรคํานึงในการ
เขียนหนังสือราชการดังตอไปนี้
๑. การใชคํา คําทุกคําในหนังสือราชการ ลวนแลวแตมีความสําคัญ จึงตองคํานึงถึงการใชคําบาง
ประเภท ดังตอไปนี้
๑.๑ การสะกดคํา การสะกดคําจะตองสะกดใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
กําหนดไว ถึงแมวาคอมพิวเตอรจะมีโปรแกรมดิกชันนารี หรือพจนานุกรมในคอมพิวเตอรแลวก็ตาม แตก็ไมสามารถ
ตรวจสอบไดทุกคํา โดยเฉพาะชื่อเฉพาะ หรือชื่อบุคคล การถอดคําจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยก็จะตองใช
ใหถูกตองตามที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนดไวดวย นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคําพองเสียงที่สะกดตางกัน และมี
ความหมายที่แตกตางกันดวย เชน การ การณ กาล กานต กานท กาญจน หรือการสะกดคําผิด ก็จะทําให
ความหมายเปลี่ยนแปลงไป เชน ปา ปา ปา ปา ปา เปนตน จึงควรเขียนใหถูกตองทุกคํา
๑.๒ การใชคําเชื่อม คําเชื่อม ไดแก ที่ ซึ่ง อัน และ แต แก ตอ เพราะฉะนัน้ จึง ควรเลือกใช
ใหถูกตอง และไมควรใชมากเกิน เพราะจะทําใหประโยคซับซอน เขาใจยาก คําเชื่อมคําเดียวกันไมควรที่จะใหซ้ํา ๆ
ในประโยคเดียวกัน หรือในยอหนาเดียวกัน ตัวอยางเชน…
“ดวย คณะสหเวชศาสตร ไดกําหนดจะจัดทําหนังสือรายงานประจําป ๒๕๔๙ เพื่อเปนขอมูลใน
การดําเนินงาน และใชเปนแหลงอางอิง และเผยแพรผลงานในการดําเนินงานไปยังหนวยงานตาง ๆ ในการนี้ จึงขอ
ใหทางภาควิชาสงขอมูลที่จะนํามาจัดทําใหทันกําหนดเวลาดังกลาว ตามแบบฟอรมดังกลาว แตทั้งนีห้ ากภาควิชาใด
ประสงคจะไดขอมูลขอใหติดตอไปยังงานบริหารและธุรการได”
ประโยคที่ปรับแกไขแลว ดังนี้
“ดวย คณะสหเวชศาสตรไดกําหนดจะจัดทําหนังสือรายงานประจําป ๒๕๔๙ เพื่อรายงานการ
ดําเนินงาน และใชเปนแหลงอางอิง เผยแพรผลการดําเนินงานไปยังหนวยงานที่เกีย่ วของ ในการนี้ จึงขอความ
อนุเคราะหขอมูลจากภาควิชา ดังแบบฟอรมที่แนบมานี้ ทั้งนี้ หากภาควิชาประสงคจะไดขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ
ที่งานบริหารและธุรการคณะ”
ในประโยคที่ ๑ ใหคําเชื่อมซ้าํ กันหลายที่บางคําไมจาํ เปนตองใชคําเชื่อม และบางคําใชคําเชื่อมผิด
ดังนั้น ในการเขียนหนังสือราชการจึงควรอานทวนกอนทีจ่ ะจัดสง
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๑.๓ การใชคําใหเหมาะสม ในการเขียนหนังสือราชการการเลือกใชคําใหเหมาะสมถือเปนหัวใจ
สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งการใชคําใหเหมาะสม ไดแก สรรพนาม การใชคําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย รวมถึง คําที่ใชใน
การจาหนาซองดวย
๑.๓.๑ คําสรรพนาม ควรใช ผม กระผม หรือ ดิฉัน ไมควรใชคําวา ขาพเจา ซึ่งเปนคําที่
พระราชวงศชั้นสูงทรงใช ในกรณีที่ไมใชชื่อเฉพาะบุคคล ควรใชชื่อหนวยงาน ไมควรใชคําวา ทาน หรือหนวยงาน
ของทาน เพราะบุคคลมิใชเจาของหนวยงาน ควรใชชื่อหนวยงานเทานั้น เชน “ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงวา…….” หรือ “ขอใหภาควิชาจัดสง…....” นอกจากนี้ ยังควรใชคําสรรพนาม
คําลงทาย และคําที่ใชจาหนาซองหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณดวย
๑.๓.๒ คําบุพบท กับ แก แต ตอ มักใชผิดเสมอ เชน ใชคําวา “กับ” แทน คําวา “แก”
เชน สงเอกสารใหกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตองใชคําวา ใหแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และใชคําวา “แด”
แกผูที่สงู กวา เชน อุทิศแด ถวายแด เปนตน
๑.๓.๓ การยกตัวอยางโดยใชคํา เชน ไดแก อาทิ ในการยกตัวอยางสวนใหญยงั ใชกัน
สับสนที่ถูกตองคือ
“เชน” ใชยกตัวอยางคําตาง ๆ ที่มีความหมายใกลเคียงกัน แลวลงทายดวย ฯลฯ หรือเปนตน
“ไดแก” ไมใชการยกตัวอยาง จะตองยกมาทั้งหมด
“อาทิ” ยกมาเฉพาะที่สาํ คัญหรือลําดับตน ๆ ไมตองใช ฯลฯ เพราะที่สาํ คัญมีเพียงเทานั้น และ
ไมควรใชคําวา “อาทิเชน” เพราะ คําวา อาทิ และ เชน มีความหมายเดียวกันคือการยกตัวอยาง จึงไมควรใชคํา
ทั้งสองคํานี้ซอนกัน
๑.๓.๔ คําที่มักใชผิดไดแกคาํ วา “จะ จัก ใคร ไป มา”
“จะ” ใชไดทั่วไป เปนภาษาราชการที่ใชไดเสมอ
“จัก” บางคนนิยมใช “จักขอบคุณยิง่ ” ความหมายของคําคอนขางหนัก มีความหมายคลาย
ตอง ซึ่งไมสูนุมนวล สละสลวย มักใชคําสั่ง คํากําชับ
“ใคร” เสียงไมสูไพเราะ และมีความหมาย “อยาก” หรือ “ตองการ” เชน ใครขอเชิญทานเขา
ประชุม ไมชัดเจนวาตองการเชิญ แลวจะเชิญจริง ๆ หรือไม แตหากตัดคําวาใครออกก็สื่อความหมายไดชัดเจนอยู
แลว คํานี้มักใชกันทั่วไป โดยเขาใจผิดวาเปนคําสุภาพ
“ไป – มา” มักใชสลับกัน การใชคํานี้ควรคํานึงถึงผูรับหนังสือเปนสําคัญ ควรใช “จึงขอเชิญ
ไปเปนวิทยากร” เพราะผูรับหนังสือ ยอมคิดวาตนเดินทางไป หรือ “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอสงผูแ ทนมารวม
ประชุม” เพราะผูรับหนังสือซึ่งเปนผูจดั ประชุมยอมคิดวาจะมีผูมารวมประชุม
๒. การใชเครื่องหมาย
ในภาษาไทย ไมใชเครื่องหมายตามแบบตางประเทศ เชน “ ? , .” เปนตน แตยังคงใช
เครื่องหมายบางชนิดที่จาํ เปนเพื่อสื่อความหมายใหชัดเจน ไดแก ไปยาลนอย อัญประกาศ สัญประกาศ ยัตภิ ังค
และจุลภาค ฯลฯ โดยมีวิธีใชในหนังสือโตตอบดังนี้
๒.๑ ไปยาลนอย (ฯ) ในปจจุบันมีการใชไปยาลนอยผิดกันมาก เชน นางสาวสมศรีฯ
มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ กระทรวงฯ กรมฯ บริษัทฯ โครงการฯ การสัมมนาฯ เหลานี้ เปนการใชที่
รูเทาไมถึงการณ โดยปกติการกลาวครั้งแรกจะใชคําเต็ม หากกลาวในครั้งตอไปไมสามารถใชคํายอ หรือคําแทนได
เพื่อใหกระชับไมซ้ําซาก การใชคําแทนคําดังกลาวมี ๕ วิธี คือ
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๒.๑.๑ ใชสรรพนาม เชน เขา กระผม
๒.๑.๒ ใชคํานาม เชน มหาวิทยาลัย นางสาวสมศรี
๒.๑.๓ ใชคํายอ เชน ครม. พ.ร.บ. ฯลฯ ในกรณีในการกลาวครั้งแรกควรวงเล็บคํา ยอไว
๒.๑.๔ ใชคําตัด เชน “สมเด็จพระเทพรัตนฯ” (นามสกุล) อิศรางกูรฯ ธนาคาร เกษตรฯ
กรณีนี้จําเปนตองใชไปยาลนอยเสมอ
๒.๑.๕ ใชคําบงชี้ เชน หนวยงานดังกลาว บุคคลขางตน
กรณีที่ใชผิดกันมากคือการใชไปยาลนอย บางคนเขาใจผิดวา หากกลาวชื่อไมเต็มตองใชไปยาล
นอยทุกครั้ง เชน กระทรวงการคลัง คําวา กระทรวงเปนคํานามทั่วไป (สามานยนาม) การคลังเปนนามเฉพาะ
(วิสามานยนาม) คําสองคํานีน้ ํามารวมกันเปนคําผสม เมื่อไดกลาวถึงชื่อเต็มไปแลว ครั้งตอ ๆ ไปสามารถใชคํานาม
แรกแทนชื่อเต็มได
อนึ่ง คําวา กระทรวง มหาวิทยาลัย ฯลฯ ลวนเปนคํานามที่สมบูรณแลว มีปรากฏในพจนานุกรม
จึงไมตองมีไปยาลนอยแตอยางใด การใชไปยาลนอยตองใชกับสิ่งเดียวที่เขียนไมจบ เชน พระนาม นามสกุล ชื่อ
เฉพาะของหนวยงานที่ยาว ๆ เปนตน จะเขียนชื่อแลวไปยาลนอยนามสกุลไมได เพราะชื่อกับนามสกุลเปนคนละสิง่
หรือคนละคํา จะไปยาลนอยนามสกุลได ก็ตอเมื่อเขียนนามสกุลไมจบ เชน อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจเขียนวา
อิศรางกูรฯ ได (เมื่ออานออกเสียงจะตองอานใหเต็ม)
๒.๒ เครื่องหมายอื่น ๆ ในภาษาไทยใชบาง เชน
๒.๒.๑ อัญประกาศ (เครื่องหมายคําพูด “….”) ใชเมื่อตองการคัดลอกขอความมากลาว
หรือเนนชื่อเฉพาะ ขอความสําคัญ เชน ตามมาตรา……..ระบุวา “…......” การเนนคําหรือขอความสําคัญ ปจจุบนั
คอมพิวเตอรสามารถใชตัวอักษรขนาดใหญ ตัวหนา หรือตัวเอนไดตามความเหมาะสม
๒.๒.๒ สัญประกาศ (ขีดเสนใต_) ใชเมื่อตองการเนนขอความสําคัญ เชน ขอเชิญประชุม
ในวันจันทรที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ปจจุบันคอมพิวเตอรสามารถใชตัวหนา ตัวอักษรขนาดใหญ หรือตัวเอนแทน
การขีดเสนใต แตไมควรใชทั้งตัวหนาและขีดเสนใตพรอมกัน เพราะเปนการเนนที่ซ้ําซอน
๒.๒.๓ ยัติภงั ค (ขีดสั้น – ) ใชในกรณีตัดคําระหวางบรรทัด และคําสองคําที่เกี่ยวของกัน
เชน ไป – มา หรือ รายรับ – รายจาย เปนตน
ยัติภงั คไมควรใชแทนตัวเลขหัวขอยอย ควรใชตัวเลข เชน
๑) ............................
๒) ............................
๒.๒.๔ จุลภาค (จุดลูกน้าํ ,) ในภาษาไทยไมควรใช เพราะมีวรรคตอนในการแบงขอความ
อยูแลว จุลภาคควรใชกรณีที่จําเปน ซึ่งหากไมใชอาจเขาใจผิดได เชน ตัวเลขหลายหลัก ชื่อนามสกุลที่อาจปะปนกัน
เชน สมพร สําราญผล , นิยม พรพิลาศ, โสภา แกวหวาน เรียบเรียง เปนตน ๖๔
๒.๒.๕ นขลิขิต ( ) คือ เครื่องหมายวงเล็บ ใชครอมขอความที่ผูเขียนไมตองการใหอา น
ติดตอกับขอความนอกวงเล็บ คลายกับเปนคําอธิบายนอกเรื่องเพื่อใหผูอา น ผูฟง เขาใจ
๒.๒.๖ ไมยมก ( ๆ ) ใชเขียนไวหลังคําหรือความ เพื่อใหอานคําหรือความนั้นซ้าํ กันสองหน
แตตองเปนคํา หรือ ความชนิดเดียวกัน ถาเปนคําหรือความชนิดตางกัน แมจะมีรูปเหมือนกันก็ใชไมยมกไมได ตอง
เขียนดวยอักษร ชน เด็กคนที่ใสเสื้อสีแดง ๆ , ในแตละวัน ๆ เปนตน และไมควรใชไมยมกกับคําบางคําที่ใหความ
ตางชนิดกัน เชน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ เปนตน
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๓. การใชประโยค
ปญหาสําคัญประการหนึง่ ในการเขียนหนังสือโตตอบคือ ประโยคยาว ซับซอน อันเกิดจากการ
ใชคําเชื่อมมากไป สงผลใหอานแลวเขาใจยาก ผูเขียนที่มคี วามเชี่ยวชาญ เชน นักกฎหมาย ผูเขียนตํารา อาจใช
ประโยคยาวแตชัดเจน เขาใจงาย สวนผูทยี่ ังไมชํานาญจําเปนตองรูจักประโยคแตละประเภท เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เขียนที่ดีตอไป
๓.๑ ประเภทของประโยค การแบงประเภทของประโยค อาจแบงไดหลายแบบตามเกณฑที่
กําหนด หากแบงโดยใชเจตนาของผูสง สารเปนเกณฑ อาจแบงเปนประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคคําสั่ง
รวมทั้งประโยคขอรอง ในที่นี้ จะแบงโดยอาศัยความซับซอนของขอความเปนเกณฑ ไดแก ประโยคความเดียว
ประโยคความรวม และประโยคความซอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
๓.๑.๑ ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค หรือ single sentence) คือ ประโยคที่มี
กริยาสําคัญเพียงตัวเดียว ประโยคความเดียวอาจมีทั้งสวนขยายประธาน กริยา หรือกรรมก็ได แตสวนขยายนั้น
ไมมีลักษณะของประโยค ประโยคความเดียวมักจะสั้นไมซับซอน ดังตัวอยาง
“คณะสหเวชศาสตรขอขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี”้
“ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองสอบผานเกณฑที่กาํ หนด”
๓.๑.๒ ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค หรือ compound sentence) คือประโยค
ที่ประกอบดวย ประโยคใจความเดียวอยางนอย ๒ ประโยค มีคําเชื่อมหรือสันธานที่เชื่อมระหวางประโยคนัน้ ๆ
คําเชื่อม เชน และ แต หรือ ก็ แม ถึงแมวา เพราะ จึง นอกจาก ...แลว...ยัง ฯลฯ ดังตัวอยาง
“จึงขอเรียนเชิญทานเพื่อเปนเกียรติในงานดังกลาว และขอเชิญรวมรับประทานอาหาร
กลางวันดวย”
“ตามที่คณะวิทยาศาสตร ไดขอยืมรถบัสขนาด ๔๕ ที่นั่งของคณะสหเวชศาสตรเพื่อใชในการ
สัมมนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรในระหวางวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๕๐ นั้น เนื่องจากวันดังกลาวหนวย
กิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตรไดจัดใหมีการออกคายชุมชน จึงมีความจําเปนตองใชรถบัสในวันดังกลาว”
๓.๑.๓ ประโยคความซอน (สังกรประโยค หรือ Complex sentence) คือ ประโยค
ที่ประกอบดวยประโยคหลัก และประโยคยอยที่ซอนอยูเพือ่ ขยายประโยคหลัก ประโยคความซอนจะใชคําเชื่อม
เชน คําวา ที่ ซึ่ง อัน วา โดย เพื่อ ตาม เมื่อ จน (กระทั่ง) ทําให ฯลฯ ประโยคความซอนอาจเปนประโยคสั้น ๆ
เชน “รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ งมาดวย” หรือประโยคยาว ดังตัวอยาง
“ดวยคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ
ทรัพยากรน้าํ ซึ่งมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของสิง่ มีชวี ิตในโลก จึงไดจัดใหมีการอบรมเรื่อง “การใชทรัพยากรน้ํา
อยางมีจิตสํานึก”
บางครัง้ อาจมีการใชประโยคซอนรวม คือมีทั้งประโยคซอน และความรวมอยูในประโยคเดียวกัน
หากไมชํานาญก็อาจทําใหประโยคยาวและซับซอน จับใจความยาก ตัวอยางตอไปนี้เปนตัวอยางประโยคซอนรวม
แตผูเขียนใชภาษาที่ชัดเจน และเขาใจงาย
“หนวยงานทรงไวซงึ่ สิทธิทจี่ ะไมรับราคาต่าํ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิ ารณาจัดจางเลยก็ได”
อยางไรก็ตามในการเขียนหนังสือราชการหรือหนังสือโตตอบใด ๆ ควรใชประโยคที่สั้น กระชับ
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เขาใจงาย ควรหลีกเลี่ยงประโยคยาวที่มีคําเชื่อมมาก หรือหากจําเปนตองใชประโยคยาวก็ตองพิจารณาอยาง
รอบคอบ
๓.๒ เทคนิคการสรางประโยคทีด่ ี นอกจากการใชประโยคสั้น ๆ ที่มีคําเชือ่ มไมมากดังกลาวแลว
ยังมีเทคนิคการสรางประโยคที่ดี โดยการกําหนดคําขึน้ ตนประโยค โดยใชหลัก 5 W 1H และฝกพิจารณาประโยค
จากตัวอยางตาง ๆ ดังรายละเอียด ตอไปนี้
๓.๒.๑ การกําหนดคําขึน้ ตนประโยค ผูเขียนควรคํานึงถึงเสมอวา การขึ้นตนประโยค
จะตองมีประธาน และจะตองใชเริ่มตนการสนทนาได คําขึ้นตนประโยคอาจเปนคําคําเดียว หรือกลุมคําที่ไมยาวนัก
ตัวอยางเชน การเขียนบันทึกเสนอขออนุมัติโครงการฝกอบรม ในสวนเนื้อหาจะตองสรุปประเด็นสําคัญของโครงการ
ซึ่งมีหลายประเด็น อาจกําหนดคําขึ้นตนประโยค (ขีดเสนใต) ดังนี้
“ผูเขารับการอบรม ไดแก ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่ธุรการในสังกัด
คณะสหเวชศาสตร จํานวน ๓๐ คน วิธีการอบรม เปนการบรรยายโดยวิทยากร และฝกปฏิบัติโดยใชกรณีศึกษา
สถานการณจาํ ลอง งบประมาณ จํานวนเงิน ๓๐.๐๐๐บาท (สามหมืน่ บาทถวน) เบิกจายจากงบเงินทุนคณะ
สหเวชศาสตร
สําหรับคําขึ้นตนประโยคที่ซา้ํ กับคําที่กลาวมาแลวในที่ใกลกัน สามารถละไวในฐานที่เขาใจได
เพื่อมิใหกลาวคําเดิมซ้าํ ๆ กัน
๓.๒.๒ ใชหลัก 5W1H ไดแก ใคร ทําอะไร (ใหแกใคร) ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอยางไร
ซึ่งอาจใชครบหรือไมครบทุกตัวก็ได
๓.๒.๓ ฝกพิจารณาประโยคจากตัวอยางตาง ๆ เมื่อมีโอกาสไดอานหนังสือโตตอบหรือ
ขอความใด ๆ ก็ตาม ควรฝกพิจารณาแยกใหเห็นวาประโยคนั้น ๆ ขึ้นตนที่ใดและสิน้ สุดที่ใด หากพบขอความที่ยาว
หรือซับซอน อาจทดลองเขียนประโยคใหมที่สนั้ กระชับ และเขาใจงายกวาเดิม ดังตัวอยาง
“สํานัก... ไดรับอนุมัติในหลักการจากกรม... ใหจัดซื้ออาวุธเปนราคาถูกเพื่อเปนสวัสดิการ
ขาราชการ โดยสั่งตรงจากโรงงานผูผลิต ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปราบปรามผูก ระทําผิดในหนาที่กรม...
ที่มีความจําเปนในการปองกันชีวิตทรัพยสนิ ทั้งไมเสียดอกเบี้ยไวเปนของตนเอง ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางขวัญ
กําลังใจแกขา ราชการผูป ฏิบตั ิงานแลว ยังเปนการสนองนโยบายกรม และประหยัดงบประมาณการจัดซื้ออาวุธปน
ของราชการอีกทางหนึ่งดวย”
ขอความนี้มีเพียงประโยคเดียวในทั้งยอหนาอีกทั้งเรื่องเดียวกันยังกระจัดกระจายอยูในสวนตาง ๆ
มีการใชคําเชื่อมมากและใชผดิ ที่ ทําใหความหมายผิดไปดวย คือ “โรงงานผูผลิต ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปราบปรามผูกระทําผิดในหนาที่กรม” วิธีพิจารณาจะตองแยกแยะประเด็นใหไดเสียกอนวา ยอหนานี้มีกี่ประเด็น
แลวแยก๑ ประเด็นเปน ๑ ประโยค ในแตละประโยคใหรวมประเด็นยอย ๆ ที่เกี่ยวของไวดวยกัน โดยอาจแยกเปน
๔ ประโยค ดังนี้
(๑) “สํานัก... ไดรับอนุมัติในหลักการจากกรม... ใหจัดซื้ออาวุธปนราคาถูกเพื่อเปนสวัสดิการขาราชการ
(๒) ผูมสี ิทธิซื้อจะตองเปนขาราชการในกรม... ที่มีหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการปราบปรามผูกระทําผิด
ในหนาที่กรม... โดยมีความจําเปนในการปองกันชีวิตทรัพยสินทัง้ ของตนเอง และทางราชการ (๓) วิธีการซื้อจะตอง
สั่งตรงจากโรงงานผูผ ลิตในราคาถูกกวาทองตลาด โดยใชระบบเงินผอน ไมเสียดอกเบีย้ (๔) ประโยชนในการซื้อ
นอกจากจะเปนสวัสดิการและสรางขวัญกําลังใจแกขา ราชการผูปฏิบัติงานแลวยังเปนการสนองนโยบายกรม และ
ประหยัดงบประมาณการจัดซื้ออาวุธปนของราชการอีกทางหนึ่งดวย”
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จะเห็นไดวาขอความดังกลาวมี ๔ ประเด็นหลัก ซึ่งแยกได ๔ ประโยค แตละประโยคยังมีประเด็นยอย ๆ
อีกหลายประเด็น ซึ่งสามารถนํามาเขียนรวมกัน โดยใชการวรรค หรือช้ําคําเชื่อมไดตามความเหมาะสม ในการฝก
อาจใชหมายเลขดังตัวอยางเพื่อแยกใหเห็นแตละประโยคที่แยกจากกัน เมื่อเขียนจริงไมตองใสตัวเลข ทั้งนี้ในการ
พิมพจะตองไมลืมวา เมื่อจบประโยคตองวรรคใหญเสมอ
๔. การเขียนยอหนา
๔.๑ ความหมายและประเภทของยอหนา ยอหนา (paragraph) หมายถึงขอความตั้งแต ๑
บรรทัดขึ้นไป ที่มีใจความสมบูรณ ยอหนามี ๔ ประเภท ดังนี้
๔.๑.๑ ยอหนารูปตัว T (ตัวที) มีประโยคใจความสําคัญอยูตอนตนยอหนา ซึ่ง ยอหนา
ประเภทนี้เขียนงาย และจับใจความงาย เหมาะสําหรับงานเขียนทุกประเภทที่ตองการประหยัดเวลาอาน หรือ
ตองการสื่อความอยางรวดเร็ว ดังตัวอยางที่ขึ้นตนยอหนา ดังนี้
ก. “ดวย ดิฉัน มีความประสงคจะขอลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ (เขียนรายละเอียด
การลา)........................................................................................................
ข. “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอแจงใหทราบวา คณะไมอาจจัดสรรทุนดังกลาวใหแกทานได
เนื่องจาก........(อางเหตุผล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ).......................................
๔.๑.๒ ยอหนารูปตัว (ตัวทีหัวกลับ) มีประโยคใจความสําคัญอยูตอนทายยอหนา เหมาะ
สําหรับเรื่องทีต่ องยกเหตุผลมาอางกอน แลวสรุปในตอนทาย ดังตัวอยาง
ก. ................. (กลาวถึงความสําคัญของการเขียน ๒ – ๓ บรรทัด) ดังนัน้ คณะสหเวชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงจัดอบรมเรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพของผูส ูงอายุ ในวันที.่ .........
ข. คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอเรียนวา .........(อางเหตุผลหรือระเบียบ)........
ดังนั้น จึงไมสามารถจัดการประชุมในชวงเวลาดังกลาวได
๔.๑.๓ ยอหนารูปตัว I (ตัวไอ) มีประโยคใจความสําคัญอยูต อนบนและตอนทายยอหนา
เหมาะสําหรับเรื่องทีย่ าก ซับซอนหรือยืดยาว ตองการย้าํ ความอีกครั้งหนึง่
๔.๑.๔ ยอหนาที่มีประโยคใจความสําคัญอยูกลางยอหนา ไมเหมาะสําหรับยอหนาที่ยาว
เพราะจับใจความยาก อาจใชไดในยอหนาสัน้ ๆ (ประมาณ ๓ - ๕ บรรทัด)
๔.๒ ลักษณะของยอหนาที่ดี
๔.๒.๑ มีเอกภาพ คือมีใจความสําคัญเพียงเรื่องเดียว
๔.๒.๒ มีสัมพันธภาพ มีการเชื่อมโยงกัน เปนเหตุเปนผลกัน
๔.๒.๓ มีสารัตถภาพ คือ มีการเนนย้าํ สาระสําคัญใหเดนชัด
๕. หลักการยอหนา เวนวรรค การตัดคําเมื่อสิน้ สุดบรรทัด
๕.๑ หลักการยอหนา ควรยอหนาในกรณีที่สนิ้ สุดเนื้อความ ถายังไมสนิ้ สุดเนื้อความแตยอหนา
ยาวมาก ควรยอหนาเมื่อสิ้นสุดประโยค ยอหนาหนึ่งในหนังสือราชการไมควรเกิน ๘ บรรทัด แตขอความทั่วไปอาจ
ยาวถึง ๑๒ บรรทัดก็ได
๕.๒ หลักการเวนวรรค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดวรรคไว ๒ ชนิด คือ วรรค
๑ ตัวอักษร และวรรค ๒ ตัวอักษร แตในการพิมพดวยคอมพิวเตอร การวรรค ๑ เคาะ จะเล็กเกินไป แทบสังเกต
ไมเห็น ฉะนั้นวรรคเล็กอาจใช ๒ เคาะ สวนวรรคใหญควรใช ๓ - ๔ เคาะก็ได สวนวรรคเคาะเดียว ควรใชระหวาง
เครื่องหมาย เชน ไมยมก ยัตภิ ังค ไปยาลใหญ เปนตน
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วรรคเล็ก ใชวรรคระหวางคํา ใชกอนและหลังคําบางคํา เชน คือ ไดแก อาทิ และ วรรคกอนหลัง
เครื่องหมายตาง ๆ เชน ฯลฯ “.......” หากไมวรรคจะทําใหเครื่องหมายเหลานัน้ มองไมเห็นชัดเจน
วรรคใหญ ใชวรรคระหวางขอความที่ยังไมจบแตยาวมาก หรือประโยคที่จบสมบูรณแลว ผูพิมพ
และผูต รวจรางควรพิถีพิถนั ในการจัดวรรคตอนใหถูกตอง เพราะภาษาไทยไมมีการวรรคระหวางคําเหมือน
ภาษาอังกฤษ ถาใชวรรคตอนไมถูกตองก็อาจทําใหเขาใจความหมายคลาดเคลื่อนไปได
การตัดคําเมื่อสิ้นสุดบรรทัด ในการตัดคําตองใสยตั ิภงั คเสมอ แตตองพิจารณาตัดอยางรอบคอบ
คําที่ตัดแลวความหมายเปลีย่ นก็ไมควรตัด เชน แม – น้ํา นักการ – ศึกษา ยกตัว – อยาง ฯลฯ คําที่ออกเสียงเชื่อม
กันจะตัดคําไมได เชน ราช – การ และคําที่เปนหนวยคําเดียวกันก็ไมควรตัด เชน กระ – ทรวง บัญ – ชี การพิมพ
ดวยคอมพิวเตอรในปจจุบันมักมีปญหาเรื่องการตัดคําเสมอ เพราะคอมพิวเตอรจะจัดหนาใหโดยอัตโนมัติโดยไม
คํานึงถึงความหมาย จึงจําเปนตองตรวจทานภาษากอน และการตัดคําควรพิจารณาเนือ้ ความในหนังสือราชการดวย
วา ในหนึ่งยอหนาหรือหนึง่ หนากระดาษไมควรมีการตัดคํามากเกินไป ควรจัดคําแบงคําใหเหมาะสมดวย
๖. การใชเลขไทย
หนังสือราชการควรใชเลขไทยทั้งฉบับ ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือขอความรวมมือไปยัง
หนวยราชการตาง ๆ ใหใชตัวเลขไทย แตในทางปฏิบัตยิ ังมิไดมีการใชอยางทั่วถึงกัน เลขไทยเปนเอกลักษณอยาง
หนึ่งของภาษาไทย หนวยราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ จึงควรปฏิบัติใหสอดคลองกัน ทั้งนี้ ยกเวนขอความที่มี
ศัพทเทคนิคภาษาอื่นปะปนอยู เชน ชื่อสูตร ศัพทเฉพาะทีม่ ีตัวเลข สามารถใชตัวเลขอารบิกไดเฉพาะสวนนั้น ๆ
๗. ภาษาทั่วไป – ภาษาราชการ
ในภาษาราชการ และภาษาที่เปนทางการ จะมีการใชคําหรือสํานวนบางชนิดที่แตกตางกัน ดังนี้
ภาษาทั่วไป
ภาษาราชการ
ใคร
ผูใด
ที่ไหน
ที่ใด
แบบไหน
แบบใด
อะไร
สิ่งใด อันใด
ไดไหม
ไดหรือไม
เมื่อไหร
เมื่อใด
อยางไร
เชนใด ประการใด
ทําไม
เพราะอะไร เหตุใด
เดี๋ยวนี้
ขณะนี้ บัดนี้
ตองการ (มีความ)
ประสงค
ชวย
อนุเคราะห
ไมใช
มิใช
ไมดี
มิชอบ ไมสมควร
ไมได
มิได หาไมได มิอาจ....ได
ในเรื่องนี้
ในการนี้ ในกรณีนี้
เรื่องนั้น
เรื่อง (กรณี) ดังกลาว
เหมือนกัน
เชนเดียวกัน
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สรุป

ขอเชิญมา
ยังไมไดทาํ เลย
เสร็จแลว
ขอเตือนวา
ปญญาทึบ , โง
ใชไมได , เลว
ขอใหดําเนินการ
โปรดอนุมัติ

ขอเชิญไป
ยังไมไดดาํ เนินการแตอยางใด
แลวเสร็จ เรียบรอยแลว
ขอเรียนใหทราบวา
ขาดความรูความเขาใจ
ยังบกพรอง , ยังตองปรับปรุง
โปรดพิจารณาดําเนินการ
โปรดพิจารณาอนุมัติ

การเขียนหนังสือราชการเปนทั้งศาสตร และศิลป ทางดานศาสตรคือ การมีหลักการในการเขียนที่
ชัดเจน การใชภาษาถูกตองตามหลักการใชภาษา ใชใหเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส สวนทางดานศิลป คือการใช
ภาษาใหมสี าํ นวนไพเราะ นุมนวล จึงควรศึกษา และฝกใหเกิดความชํานาญ โดยในการใชภาษาในการเขียนหนังสือ
ราชการจะตองคํานึงถึงการใชคํา ไดแก การสะกดคํา การใชคําเชื่อม การใชคําใหเหมาะสม การใชเครื่องหมาย
ไดแก ไปยาลนอย และเครื่องหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ยงั ตองใชประโยคตามประเภทใหถูกตอง มีการยอหนา การใช
เลขไทย และใชภาษาของทางราชการใหถูกตองอีกดวย

ขอจํากัด

๑. การใชภาษาพูด และภาษาเขียน ใชแตกตางกัน การใชภาษาพูด เปนภาษาสื่อความที่แลดูไม
นุมนวล บางครัง้ อาจดูสั้นและหวน
๒. การเขียนหนังสือราชการบางครั้งผูเขียนไมสามารถที่จะแบงวรรคตอน ยอหนาไดเหมาะสม
ทําใหหนังสือแลดูไมสวยงาม ไมนาสนใจอาน หรือทําใหขาดความเขาใจในการสื่อความหมายไดอีกดวย

ขอเสนอแนะ

๑. ผูเขียนหนังสือควรมีการศึกษาจากตัวอยางหนังสือราชการที่มีสํานวนภาษาไพเราะ เหมาะสม
กับเปนหนังสือราชการ นอกจากนีย้ ังตองศึกษารูปแบบและแบบฟอรมหนังสือราชการแตละประเภทดวย
๒. การแบงวรรคตอนในหนังสือราชการ คือ การแบงวรรค ในประโยคเล็ก ๆ ควรเวนวรรค ๑
ตัวอักษร และการขึ้นประโยคใหมควรเวนวรรค ๒ ตัวอักษร (ปจจุบันการใชคอมพิวเตอรในการจัดพิมพหนังสือ
ราชการ การเวนวรรค ๑ ตัวอักษรอาจจะดูไมชัดเจนนัก อาจจะตองเพิ่มเปน ๒ - ๓ ตัวอักษรก็ได) สวนในเรื่องของ
การยอหนาในหนังสือราชการ ในหนึ่งหนากระดาษควรยอหนาอยางนอย ๓ – ๔ ยอหนาเทานั้น ยกเวนการขึ้นยอ
หนาที่เปนหัวขอที่เปนตัวเลขสามารถยอหนาใหตรงกันตามน้ําหนักหัวขอที่มีน้ําหนักเทาเทียมกัน และจัดใหเปน
ระเบียบกันทั้งฉบับ ซึ่งปจจุบนั การจัดพิมพดวยคอมพิวเตอร สามารถตั้งคาหัวขออัตโนมัติไดดวย
คําสันธาน คือ คําที่ทําหนาทีเ่ ชื่อมคํากับคํา ประโยคกับประโยค ขอความกับขอความ เพื่อแสดง
ความคลอยตาม ความขัดแยงเหตุผล หรือเชื่อมความใหสละสลวย
หนาที่ของคําสันธาน
1. เชื่อมคํากับคํา เชน... - ผักกาดและหัวหอมเปนพืชสวนครัว
- เธอชอบสีแดงหรือสีสม
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2. เชื่อมขอความกับขอความ
เชน... – การสงเสียงดังในหองสมุดเปนการกระทําที่ไมดีรบกวนผูอื่นเพราะฉะนั้น
จึงตองมีกฎหามสงเสียงดังติดประกาศไว
- คนเราตองการอาหาร เสื้อผา เครื่องนุง หม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคดวย
เหตุนี้เราจึงจําเปนตองประกอบอาชีพเพื่อใหไดเงินมาซื้อสิ่งจําเปนเหลานี้
3. เชื่อมประโยคกับประโยค
เชน... - พี่เปนคนขยันแตนอ งเกียจครานมาก
- เราหวงแหนแผนดินไทยอันเปนบานเกิดเมืองนอนของเรา
4. เชื่อมความใหสละสลวย
เชน... - คนเราก็ตองมีผิดพลาดกันบางเปนธรรมดา
- ฉันก็เปนคนจริงคนหนึ่งเหมือนกัน
ชนิดของคําสันธาน
1. เชื่อมใจความที่คลอยตามกัน ไดแกคาํ วา กับ , และ , ทั้ง…และ ,ทั้ง…ก็ , ครั้น…จึง , พอ…ก็ ฯลฯ
เชน... - ภราดรและแทมมี่เปนนักกีฬาที่มีความสามารถ
- พอพระอาทิตยลับขอบฟาฝูงนกก็บนิ กลับรัง
- ภาพยนตรเรื่องนี้ทงั้ ผูกาํ กับและนักแสดงไดรับคาตอบแทนสูง
2. เชื่อมใจความที่เปนเหตุเปนผลกัน ไดแกคําวา จึง , ครั้น…จึง , พอ…ก็ ฯลฯ
เชน... - พอเขากลาวปาฐกถาทุกคนก็ตั้งใจฟง
- ปาไมหมดไปโลกจึงเกิดความแหงแลง
- เขาพูดภาษาอังกฤษไดคลอง เนื่องจากฝกฝนตนเองอยูเสมอ
3. เชื่อมใจความที่ขัดแยงกัน ไดแกคาํ วา แต , ถึง…ก็ , กวา…ก็ , แตทวา , แม…ก็ ฯลฯ
เชน... - สังคมมุง พัฒนาดานวัตถุแตดา นจิตใจขาดการสนใจ
- ถึงฉันจะลําบาก ฉันก็ไมยอมทําชั่วเปนอันขาด
- แมเขาจะมีรางกายไมแข็งแรง เขาก็มีจิตใจแข็งแกรง
4. เชื่อมใจความที่ใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึง่ ไดแกคาํ วา หรือ , หรือไมก็ , ไมเชนนั้น , มิฉะนั้นก็ ,
ไม…ก็ ฯลฯ
เชน... - โรงเรียนในเมืองหรือในชนบทตองการอาจารยผมู ีความรู
- วงก็นอนเสียหรือไมก็ลุกขึ้นไปลางหนา
- ไมวันเสารก็วันอาทิตยเจนจะมาบานเรา

ขอสังเกต

1. คําสันธานบางคําใชเขาคูกัน เชน ไม…ก็ , กวา…ก็ , เพราะ…จึง , ถึง…ก็ , แม…ก็ เปนตน
2. คําสันธานอาจอยูในตําแหนงตางๆในประโยคก็ได เชน
- อยูระหวางคํา : อีฟชอบสีมวงและสีขาว
- อยูหลังคํา : คนก็ดี สัตวกด็ ี รักชีวิตดวยกันทั้งนั้น
- อยูครอมคํา : ถึงเปนเพื่อนก็อยาวางใจ
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- อยูระหวางประโยค : ตูนจะดื่มน้ําสมหรือดื่มนม
- อยูหลังประโยค : เราจะทําบุญก็ตาม บาปก็ตาม ควรคิดถึงผลกรรม
- อยูครอมประโยค : แมเตจะกินมากแตเตกไ็ มอวน
3. ประโยคที่มีคําสันธานนัน้ จะแยกออกเปนประโยคยอยไดตั้งแต 2 ประโยคขึน้ ไป
4. คําบางคําเปนไดทั้งคําสันธานและคําบุพบท เชน คําวา “เมื่อ” ใหพจิ ารณาวาถาสามารถแยกเปน 2
ประโยคไดก็เปนคําสันธาน เชน “เมื่อ 16 นาฬิกา อารทไดออกจากโรงเรียนไปแลว” ( เปนคําบุพบท ) “เมื่อเรา
ไดยินเสียงระฆัง หมวยไดออกจากโรงเรียนไปแลว” ( เปนคําสันธาน ) เปนตน
5. คําวา “ให” เมื่อนํามาใชเชื่อมประโยคก็จัดเปนคําสันธาน เชน “เขาทําทาตลกใหเด็กหยุดรองไห”
เปนตน
6. คําวา “วา” เมื่อนํามาใชเชื่อมระหวางประโยคก็จัดเปนคําสันธาน เชน “หนังสือพิมพลงขาววามีการ
กวาดลางพวกมิจฉาชีพครัง้ ใหญ” เปนตน
7. คําประพันธสรรพนามหรือคําสรรพนามเชื่อมประโยค คือ คําวา “ผู ที่ ซึ่ง อัน” จัดเปนคําสันธานดวย
- สตรีผูมีความงามยอมเปนที่สนใจของคนทั่วไป
- คนที่กําลังเลนกีตารนั่นเปนพี่ชายของวี
- ฝายอยูในตลาดซึง่ มีคนพลุกพลาน
ลักษณะของภาษาไทย
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ
จึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู อัจฉริยลักษณะของภาษาไทยมี ความโดดเดนเทียบเทากับภาษา
สากลได ภาษาไทยมีลักษณะที่นักภาษาศาสตรไดศึกษาไว พอเปนสังเขปที่บอกถึงลักษณะของภาษาไทยได ๗
ลักษณะ ดังนี้
๑. ภาษาคําโดด
๒. การเรียงคําแบบ ประธาน กริยา กรรม
๓. ภาษาวรรณยุกต
๔. เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกตเปนหนวยภาษา
๕. การวางคําขยายไวขางหลังคําหลัก
๖. การลงเสียงหนักเบาของคํา
๗. การไมเปลี่ยนแปลงรูปคํา
1. ภาษาไทยเปนภาษาคําโดด นักภาษาศาสตรจดั ใหภาษาไทยอยูในภาษาตระกูลคําโดด คือ
ภาษาที่อุดมไปดวยคําพยางคเดียว เชน คําที่เกี่ยวกับญาติพี่นอง ไดแก พอ แม ปู ยา ตอมาเกิดการยืมคําจาก
ภาษาตางประเทศจึงมีคําหลายพยางคใช เชน มารดา บิดา เสวย ดําเนิน ออกซิเจน คอมพิวเตอร ในที่สุดก็สรางคํา
ขึ้น ใชเองจากคําพยางคเดียว และคําทีย่ ืมมาจากภาษาตางประเทศ เปนการเพิ่มคําขึน้ ใชในภาษาเปนคําหลาย
พยางค ไดแก คําซ้าํ คําซอน คําประสม คําสมาส เชน เด็ก ๆ เท็จจริง ไขดาว วิทยาศาสตร
ลักษณะพิเศษของคําไทยซึ่งไมมีในภาษาอื่น มีดังนี้
๑. ภาษาไทยมีคาํ ลักษณะนามทีใ่ ชบอกลักษณะของคํานาม เพื่อใหทราบสัดสวนรูปพรรณสัณฐาน
เชน ใช วง เปนลักษณะนามของแหวน นามวลีที่มี ลักษณะนามอยูดวย จะมีการเรียงคําแบบ นามหลัก + คําบอก
จํานวน + คําลักษณะนาม เชน แมว ๓ ตัว
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๒. ภาษาไทยมีคาํ ซ้ํา คําซอนที่เปนการสรางคําเพิ่มเพื่อใชในภาษา เชน ใกล ๆ หยูกยา
๓. ภาษาไทยมีคาํ บอกทาทีของผูพูด เชน ซิ ละ นะ เถอะ
๔. ภาษาไทยมีคาํ บอกสถานภาพของผูพูดกับผูฟง เชน คะ ครับ จะ ฮะ
2. การเรียงคํา แบบประธาน กริยา กรรม ภาษาไทยเรียงคําแบบประธาน กริยา กรรม เมื่อนําคํามาเรียงกันเปน
ประโยคประโยคทั่ว ๆ ไปในภาษาจะมีลักษณะสามัญ จะมีการเรียงลําดับ ดังนี้ นาม กริยา นาม นามที่อยูหนากริยา
เปนผูทาํ กริยา มักอยูตนประโยค ทําหนาที่เปนประธาน สวนคํานามที่บอกผูรับกริยา มักอยูหลังคํากริยานั้นทําหนาที่
เปนกรรม ดวยเหตุนี้ประโยคสามัญในภาษาไทยจึงมักเรียงคําแบบ ประธาน กริยา กรรม ดวยเหตุนปี้ ระโยคสามัญใน
ภาษาไทยจึงมักเรียงคําแบบ ประธาน กริยา กรรม นักภาษาศาสตรจึงจัดใหภาษาไทยอยูในประเภทภาษาที่เรียงคํา
แบบ ประธาน กริยา กรรม
อยางไรก็ดีมีประโยคในภาษาอยูไมนอยที่ดูเหมือนวาจะเปลี่ยนลําดับคําไดโดยไมเปลีย่ นความหมาย
ตัวอยาง
๑. ก. เขาเปนญาติกับตุม
ข. ตุมเปนญาติกับเขา
๒. ก. แมเอาน้ําใสกระติก
ข. แมเอากระติกใสน้ํา
๓. ก. ดินเปอ นกระโปรง
ข. กระโปรงเปอนดิน
๔. ก. แดงและดําไปโรงเรียน
ข. ดําและแดงไปโรงเรียน
๕. ก. ติ่งเหมือนตอย
ข. ตอยเหมือนติง่
ประโยค ก ในตัวอยาง มีความหมายไมตา งกับ ประโยค ข ทั้ง ๆ ที่ลาํ ดับคําตางกัน
นอกจากนี้บางประโยคอาจเปลี่ยนลําดับคําไดหลากหลายโดยที่ความหมายยังคงเปนเชนเดิม
ตัวอยาง ๑. เขานาจะไดพบกับคุณเจตนาที่บานคุณพออยางชาพรุงนี้
๒. คุณเจตนานาจะไดพบเขาที่บา นคุณพออยางชาพรุงนี้
๓. พรุงนี้อยางชาคุณเจตนานาจะไดพบเขาที่บานคุณพอ
๔. อยางชาพรุงนี้เขานาจะไดพบกับคุณเจตนาที่บานคุณพอ
๕. ที่บานคุณพอพรุงนี้อยางชาเขานาจะไดพบกับคุณเจตนา
จะเห็นไดวาทุกประโยคสื่อความหมายอยางเดียวกันไมวา จะเปนประโยค ใดก็บอกใหทราบวาผูพบ
กัน คือ เขากับคุณเจตนา สถานที่พบ คือ บานคุณพอ และเวลาที่พบ คือ พรุงนี้อยางชา สิง่ ที่ตางกันออกไปบางใน
ประโยคทั้ง ๕ ประโยค คือ การเนนผูรับสาร จะรูสึกไดวาคําที่อยูตนหรือทายประโยคเปนคําที่ผสู ง สารให
ความสําคัญมากกวาคําที่อยูก ลาง ๆ ประโยค
๓. ภาษาวรรณยุกต ภาษาไทยเปนภาษาวรรณยุกต ภาษาวรรณยุกตเปนภาษาที่มีการไลเสียงของคํา ในภาษาไทย
มีการไลเสียงวรรณยุกต หรือการผันวรรณยุกต ได ๕ เสียง ไดแก เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียง
จัตวา การที่ภาษาไทยผันไลเสียงไดนี้ ทําใหมีคาํ ใชมากขึ้น การไลเสียงสูง ต่าํ ทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไปดวย
เชน มา มา หมา มีความหมายแตกตางกัน ถาออกเสียง คําวา มา เปน หมา ความหมายก็จะเปลีย่ นไปดวย
นอกจากนีย้ ังทําใหคําในภาษาไทยมีความไพเราะ เพราะระดับเสียงสูง ๆ ต่าํ ๆ ของคําทําใหเกิด
เปนเสียงอยางเสียงของดนตรี โดยที่เสียงวรรณยุกตมีการแปรเปลี่ยนความถี่ของเสียง ไดแก เสียงวรรณยุกตสามัญมี
ระดับเสียงกลาง ๆ และจะคงอยูระดับนั้นจนกระทั่งปลาย ๆ พยางค เสียงวรรณยุกตเอกจะมีตนเสียงกลาง ๆ แลว
จะลดต่ําลงมาอยางรวดเร็วแลวคงอยูในระดับนี้จนปลายพยางค เสียงวรรณยุกตโทมีตน เสียงระดับเสียงสูงแลวลด
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ระดับเสียงลงต่าํ อยางรวดเร็ว ทีป่ ลายพยางค หรืออาจจะเปลี่ยนสูงขึ้นจากระดับตนพยางคนดิ หนอย กอนจะลด
ระดับเสียงลงอยางรวดเร็วก็ได เสียงวรรณยุกตตรีมีลักษณะเดนที่มีระดับเสียงสูงโดยจะคอย ๆ สูงขึ้นทีละนอยจาก
ตนพยางคจนสิ้นสุดพยางค และเสียงวรรณยุกตจัตวามีตน เสียงระดับเสียงต่ําแลวลดลงเล็กนอยกอนจะ เปลีย่ นเสียง
ขึ้นอยางรวดเร็วที่ปลายพยางค
วรรณยุกตของไทยมีคณ
ุ คา ดังในบทประพันธของอัจฉรา ชีวพันธ ที่กลาวถึงคุณสมบัตขิ องภาษา
วรรณยุกตที่เปนภาษาดนตรีมีความไพเราะ ทําใหเกิดคําใหมมีความหมายใหม และการใชเสียงวรรณยุกตเนน ชวย
เนนย้าํ ความรูสึกตาง ๆ ของ
การสื่อสารใหชัดเจนมีชีวิตชีวามากขึ้น ดังนี้
วรรณยุกตของไทยมีคุณคา
ชวยนําพาเสียงดนตรีดีไฉน
วรรณยุกตใชเปลี่ยนปรับไดฉับไว
ความหมายคําก็เปลี่ยนไปไดมากมาย
ตัวอยางปาใสไมเอกเสกเปนปา
แปลงเปนปาใชไมโทก็เหลือหลาย
เสกสรรสรางเสือ เสื่อ เสื้อไดงา ยดาย แสนสบายแสนเสนาะเหมาะเจาะดี
วรรณยุกตสูงต่าํ นําความรูส ึก
ลวนล้าํ ลึกย้ําไปไดศักดิ์ศรี
เชน ตาย-ตาย วาน-หวาน อีก ดี๊-ดี
ฮิ้ว-หิว ก็บงชี้ไปไดชัดเจน
๔. เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกตเปนหนวยภาษา ภาษาไทยมีเสียงสระ พยัญชนะและวรรณยุกตเปนหนวยภาษา
หนวยเสียงที่ใชในภาษาไทยแบงไดเปน ๓ ประเภท คือ หนวยเสียงสระ หนวยเสียงพยัญชนะ และหนวยเสียง
วรรณยุกต หนวยเสียง เปนเสียงสําคัญที่ใชในภาษาใดภาษาหนึ่ง เปนเสียงซึง่ ทําใหคาํ มีความหมายตางกันได
นักภาษาศาสตรจงึ ใหเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกตเปนหนวยภาษา เนื่องจากแตละเสียงเปน
เสียงสําคัญทําใหคํามีความหมายตางกัน ทั้งหนวยเสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต เปนหนวยเสียงที่มีความสําคัญทํา
ใหความหมายของคําเปลีย่ นไปได
หนวยเสียงสระในภาษาไทยมี ๒๑ หนวยเสียง เปนสระเดี่ยว ๑๘ เสียง แบงเปนสระสั้น ๙ เสียง
สระยาว ๙ เสียง และสระประสม ๓ เสียงเทานัน้ ไมแบงเปนสระสั้น สระยาว เนื่องจากการออกเสียงสระประสม
สั้น หรือยาวไมมนี ัยสําคัญ กลาวคือ ไมทําใหความหมายของคําแตกตางกัน เหมือนกับเสียงสระเดีย่ วที่แบงเปน
สระสั้น สระยาว การออกเสียงสระประสมสั้น หรือยาวก็ไมทําใหความหมายเปลี่ยนไป อยางไรก็ตามในการเขียนได
กําหนดเปนมาตรฐานวาตองเขียนคําบางคําดวยสระสัน้ คําบางคําตองเขียนดวยสระยาว เชน เจีย๊ ะ เพีย๊ ะ ผัวะ เขียน
รูปสระสั้น แตตองเขียนคํา เชน เสือ เกือก เมีย เสีย เลีย ดวยสระยาวเทานั้น
หนวยเสียงพยัญชนะไทย มี ๒๑ เสียง แตมีรูปถึง ๔๔ รูป เสียงพยัญชนะที่ปรากฏมีทงั้ พยัญชนะ
เดี่ยว และพยัญชนะควบกล้ํา (ซึ่งเสียงที่สองจะเปน ร ล ว เทานั้น) แตสวนใหญจะใชพยัญชนะเดีย่ วขึ้นตนคํา
มากกวา สวนพยัญชนะตัวสะกดไมมีพยัญชนะควบกล้ําเลย
หนวยเสียงวรรณยุกต มี ๕ เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา แตมี
เครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกตเพียง ๔ รูปเทานั้น คือ ไมเอก ไมโท ไมตรี และไมจัตวา เครื่องหมายวรรณยุกต
ไมไดใชแทนเสียงวรรณยุกตนั้น ๆ ตรงตัวเสมอไป เพราะ ตองเปลี่ยนแปรไปตามกลุมของพยัญชนะวาเปน อักษร
กลาง อักษรสูง หรืออักษรต่ํารวมทั้งคําเปน คําตาย สระสัน้ -สระยาว และกฎการผันวรรณยุกต
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๕. การวางคําขยายไวขางหลังคําหลัก คําขยายในภาษาไทยจะวางไวขางหลังคําหลักหรือคําทีถ่ ูกขยายเสมอ
การวางคําขยายจะเกิดในกรณีที่ผูพดู หรือผูเขียนมีความตองการจะบอกกลาวขอความเพิ่มเติมในประโยค ก็หาคํามา
ขยายโดยการวางคําขยายไวขางหลัง คําทีต่ องการขยายความหมายมักจะเปนคํานาม คํากริยา ดังนัน้ คําขยายจึงอยู
หลังคําที่ถูกขยายหรือคําหลัก จะเรียงลําดับ ดังนี้
๑. คํานาม (คําหลัก) + คําขยาย เชน บานเพื่อน แขนขวา (บาน แขน เปนคําหลัก สวน เพื่อน
ขวา เปนคําขยาย)
๒. คํากริยา (คําหลัก) + คําขยาย เชน กินจุ เดินเร็ว (กิน เดิน เปนคําหลัก สวนจุ เร็ว เปนคํา
ขยาย)
คําขยาย หรือคําที่ทําหนาที่ขยาย แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ ๑) คําที่ทําหนาที่ขยายนาม เปนคํา
ชนิดตาง ๆ เชน คํานาม
คําสรรพนาม คําลักษณะนาม คําบอกจํานวน เปนตน และเมื่อขยายแลวจะเกิดเปนกลุม คํานาม
หรือนามวลี เชน ละครเพลง รมในตะกรา เรือ ๕ ลํา ๒) คําที่ทําหนาที่ขยายกริยา เปนคําชนิดตาง ๆ เชน คํากริยา
คําชวยหนากริยา คําบอกจํานวน คําลักษณะนาม เปนตน และเมื่อขยายแลวจะเปนกลุม คํากริยา หรือกริยาวลี เชน
หอมฟุง หมุนติ้ว ประมาณ ๕ กิโลกรัม ถาคําหลัก หรือคําที่ถูกขยายเปนคํานามที่ทําหนาที่ประธาน หรือกรรม และ
เปนคํากริยาที่ทําหนาที่กริยาของประโยคที่ตองการ เนื้อความเพิ่มขึ้นก็จะหาคํามาขยายโดยวางเรียงตอจากคําหลัก
จึงมีรูปแบบการเรียงคํา ดังนี้ คําหลัก (คํานาม,คํากริยา) + คําขยาย
๖. การลงเสียงหนัก-เบาของคํา ภาษาไทยมีการลงเสียงหนัก-เบาของคํา การลงเสียงหนัก เบา ของคําในภาษาไทย
จะมีการลงเสียงหนัก-เบา ของคําในระดับคําซึ่งมีมากกวาสองพยางค และการลงเสียงหนัก-เบาของคําในระดับ
ประโยค โดยพิจารณาในแงของไวยากรณ และเจตนาของการสื่อสาร เมื่อพิจารณาในแงของไวยากรณการออกเสียง
คําภาษาไทยมิไดออกเสียงเสมอกันทุก พยางค กลาวคือ ถาคําพยางคเดียวอยูในประโยค คําบางคําก็อาจไมออกเสียง
หนัก และถาถอยคํามีหลายพยางค แตละพยางคก็อาจออกเสียงหนักเบาไมเทากัน นอกจากนี้หนาที่และความหมาย
ของคําในประโยคก็ทาํ ใหออกเสียงคําหนักเบาไมเทา กัน
การลงเสียงหนัก เบาของคํา
การลงเสียงหนัก-เบาของคําสองพยางคขึ้น มีดังนี้
๑. ถาเปนคําสองพยางค จะลงเสียงหนักที่พยางคที่สอง เชน คนเราตองมีมานะ (นะ เสียงหนัก
กวา มา)
๒. ถาเปนคําสามพยางค ลงเสียงหนักที่พยางคที่สาม และพยางคที่หนึง่ หรือ พยางคที่สองดวย
ถาพยางคที่หนึง่ และพยางคที่สองมี สระยาวหรือมีเสียงพยัญชนะทาย เชน ปจจุบันเขาเลิกกิจการไปแลว (ลงเสียง
หนักที่ ปจุบัน,กิจ,การ)
๓. ถาเปนคําสีพ่ ยางคขึ้นไป ลงเสียงหนักทีพ่ ยางคสุดทาย สวนพยางคอื่น ๆ ก็ลงเสียงหนัก-เบา
ตามลักษณะสวนประกอบของพยางคที่มีสระยาว หรือ มีเสียงพยัญชนะทาย เชน ทรัพยากร (ลงเสียงหนักที่
ทรัพ, ยา, กร)
การลงเสียงหนัก เบาของคํา
การลงเสียงหนัก-เบาตามหนาที่และความหมายของคําในประโยค
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๑. คําที่ทําหนาที่เปน ประธาน กริยา กรรม หรือคําขยาย จะออกเสียงหนัก
เชน นองพูดเกงมาก (ออกเสียงเนนหนักทุกพยางค)
2. ถาเปนคําเชื่อมจะไมเนนเสียงหนัก
เชน นองพูดเกงกวาพี่ (ออกเสียงเนนหนักทุกพยางค แตไมออกเสียงเนนคํา กวา)
3. คําที่ประกอบดวยสระ พยัญชนะ วรรณยุกตอยางเดียวกัน ออกเสียงหนัก-เบา ตางกันแลวแต
ความหมายและหนาที่ของคํานั้น เชน คุณแมกะจะไปเชียงใหมกะคุณพอ (กะ คําแรก ออกเสียงหนัก เพราะถือ
เปนคําสําคัญในประโยค สวน กะ คําที่สอง ออกเ สียงเบากวา กะ คําแรก เพราะเปนคําเชื่อม
เมื่อพิจารณาในแงของเจตนาของการสื่อสาร การออกเสียงคําภาษาไทยมิไดออกเสียงเสมอกันทุก
คํา กลาวคือ จะขึ้นอยูกับผูพ ดู วาจะตองการเนนคําใด หรือตองการแสดงอารมณความรูสึกอยางใดจึงเนนคํา ๆ นั้น
หนักกวาคําอื่น
การออกเสียงหนัก - เบาของคําในระดับประโยค
๑. ผูพูดอาจเลือกเนนคําบางคําในประโยคไดตาง ๆ กันเพื่อใหผูฟง สนใจเปนพิเศษ หรือเพื่อสงสาร
บางอยางเปนพิเศษ เชน นอยชอบนันทไมใชชอบนุช (ออกเสียงเนนหนักที่ นันท)
๒. ผูพูดอาจเลือกเนนคําใดคําหนึ่งตามความรูสึก อารมณ หรือความเชื่อที่เกิดขึ้นในขณะสงสาร เชน
แนละ เขาดีกวาฉันนี่ (ออกเสียงเนนหนักที่ ดี แสดงวาผูพ ูดมิไดคดิ วา เขาดี เพียงแตตองการประชด)
๗. การไมเปลี่ยนแปลงรูปคํา คําในภาษาไทยไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําเมื่อนําไปใชในประโยคเพื่อแสดง
ความสัมพันธกับคําอื่นในประโยค และไมตองเปลี่ยนรูปคํา เพื่อแสดงเพศ พจน หรือกาล ในเมื่อคําไทยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อบอกเพศ พจน หรือกาล และบอกความสัมพันธกับคําอื่นในประโยค เราสามารถทราบ
ความหมายของคํา และความสัมพันธกับคําอื่นไดจากบริบท บริบท หมายถึง ถอยคําที่ปรากฏรวมกับคําที่เรา
กําลังพิจารณา หรือสถานการณแวดลอมในขณะที่กลาว หรือเขียนคํา ๆ นั้น
วิธีการพิจารณาความหมายของคําจากบริบท
๑. พิจารณาจากคําที่ปรากฏรวมกัน เชน นองสาวถามพีว่ าเพื่อนพี่คนสูงๆ สวมแวนตาคลอด
หรือยัง (พี่ยอมเขาใจไดวา เพือ่ นพี่ที่นองถามถึงเปนเพื่อนผูห ญิง เพราะคํากริยา คลอดใชแกประธานที่เปนเพศหญิง
เทานั้น)
๒. พิจารณาจากหนาที่ของคํา เชน เด็กดีเรียนดี (ดี คําแรกขยายคํานาม เด็ก ดี คําที่สอง ขยาย
กริยา เรียน เพราะคําขยายจะอยูขางหลังคําหลัก หรือคําที่ถูกขยาย)
3. พิจารณาความหมายของคําจากคําที่ปรากฏรวมกัน เชน ขัด มีความหมายวา ติด ขวางไว
ไมใหหลุดออก เหน็บ ไมทําตาม ฝาฝน ขืนไว ถูใหเกลีย้ ง ถูใหผองใส ไมใครจะมี ฝดเคือง ไมคลอง ไมปกติ
เมื่อ ขัด ปรากฏในประโยค เราก็จะทราบความหมายไดวา ขัด ในประโยค นัน้ ๆ หมายความวาอยางไรโดยพิจารณา
ความหมายของคําจากคําที่ปรากฏรวมกัน ดังนี้
เขาชอบขัดคําสัง่ เจานาย (ขัด หมายถึง ฝาฝน)
เธอชวยเอารองเทาคูด ําไปขัดใหหนอย (ขัด หมายถึง ถูใหเกลีย้ ง ถูใหผองใส)
วันนีไ้ มรูเปนอยางไรจะทําอะไรก็ขัดไปหมด (ขัด หมายถึง ไมคลอง)
ที่เราทราบความหมายของคําวา ขัด ไดก็เพราะคําอื่น ๆ ที่ปรากฏรวมกับคําวา ขัด ในประโยค หรืออีกนัยหนึ่ง
บริบทของคําวา ขัด นัน่ เอง
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๔. พิจารณาจากเจตนาของผูพูด เชน สามีกลาวใหภรรยาฟงวาเลขานุการของเขามีความสามารถ
ในการทํางานเปนอยางยิง่ ภรรยาก็กลาววา แหม เกงจริงนะ สามีตองอาศัยบริบท คือ สังเกตสีหนาทาทางของ
ภรรยาวา คําวา เกง ของภรรยาหมายความวาอยางไร ภรรยาชมเลขานุการดวยความจริงใจ หรือพูดประชดประชัน
เด็กคนหนึง่ พูดวา คุณแม ผูฟง รูวา คุณแม หมายความวาอยางไร แตจะไมเขาใจเลยวา ผูพูด
พูดคํานั้นเพื่ออะไร นอกจากจะพิจารณาจากบริบท ผูพูดอาจพูดวา คุณแม เพื่อเตือนใหนอง ๆ รูวามารดากําลัง
เดินมา หรือเพื่อเรียกมารดาของตน หรือเพื่อตอบคําถามของครูวา ใครมาสงที่โรงเรียน หรืออื่น ๆ ไดอีกมาก
หัวหนาสั่งลูกนองวา ชวยหยิบแฟมมาใหผมหนอยครับ เมื่อลูกนองถือแฟมเขามา หัวหนาเห็นเขา
ก็รองบอกวา เอาอีกแฟมหนึง่ ครับ เมื่อลูกนองกลับออกไปถือแฟมเขามา ๒ แฟม หัวหนาเห็นแตไกล ดุวา ผมใหเอา
อีกแฟมหนึง่ จะเห็นวา คําสัง่ ของหัวหนามีความกํากวม อาจหมายความอยางที่หัวหนาตองการ หรืออยางที่ลูกนอง
เขาใจก็ได แตถาหัวหนากลาวใหมีบริบทวา เอาอีกแฟมหนึ่ง ไมใชแฟมนี้ คําพูดก็จะไมกํากวม
กับ แก แต ตอ
ไดเคยกลาวไวแลววา ใน พ.ศ.๒๔๑๑ สมัยรัชกาลที่ ๔ มีคําชนิดหนึง่ ที่เรียกวา คําตอ ซึ่งไดแกคาํ วา
กับ แก แต แด ตอ แตในอีก 114 ปตอมา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดเปลี่ยนเรียกชื่อ
เสียใหมดงั นี้คือ
กับ เปนคําทีเ่ ชื่อมคําหรือความเขาดวยกัน มีความหมายวา รวมกันหรือเกี่ยวของกัน เชน ฟากับดิน
กินกับนอน หายวับไปกับตา
แก บ. ใชนําหนานามฝายรัก เชน ใหเงินแกเด็ก
แต บ. นําหนานามบอกเวลาหรือบอกสถานที่ เชน มาแตเชา มาแตบา น แตไหนแตไรมา
แด บ. แก (ใชในที่เคารพ)
ตอ เรียกสิ่งที่เชื่อมเขาดวยกัน เชน คําตอ (คือคําบุรพบทและคําสันธาน) ขอตอ บ.เฉพาะ,
ประจันหนา, เชน ตอหนา ยื่นตออําเภอ
ขอใหสงั เกตวาใน พ.ศ.๒๕๔๔ คืออีก ๑๙ ปตอมา เราอาจจะไดเห็นการใชภาษาที่แตกตางออกไปจาก
ที่ระบุไวในพจนานุกรมบางแลว เชน
"เขาใหเงินเด็กไปแลว"
"เขาใหเงินกับเด็กไปแลว"
"เขายื่นคํารองอําเภอแลว"
"เขายื่นคํารองกับอําเภอแลว"
จะเห็นไดวา สิ่งทีผ่ ิดแผกออกไปจากตัวอยางในพจนานุกรมนั้นมีอยู ๒ แบบคือ แบบแรก ไมใชคํา
บุพบท สวนแบบหลังเปลี่ยนคําบุพบทจาก แก และ ตอ ไปเปน กับ ความเปลี่ยนแปลงแบบแรกคือการกลับสูความ
เปนไทย ดังที่ พระยาอุปกิตศิลปสาร เคยตั้งขอสังเกตไววา ประโยคคําพูดของไทยเปนระเบียบภาษาแบบตะวันออก
เชน จีน เขมร ลาว เปนตน ครั้นตอมาเราเรียนภาษาบาลี ซึ่งมีระเบียบไวยากรณอยางภาคตะวันตก (คือชาวอินเดีย
ตลอดจนฝรัง่ ) ทําใหภาษาไทยเราเอนมาทางบาลีมากเขา เชน ใชบุพบท สันธาน มากขึน้ กวาเกา เปนตน ครั้นตอมา
เราตั้งรูปโครงสรางไวยากรณตามภาษาอังกฤษปนกับบาลีสันสกฤตดังกลาวมาแลว ดังนั้น รูปประโยคไวยากรณที่
ใชอยูจึงคลายคลึงกับอังกฤษ แตใหผูศึกษาสังเกตไววาคลายคลึงกันเพียงรูปโครงเทานัน้ สวนระเบียบของภาษา
อันแทจริงนั้นตองเปนไปตามภาษาไทยเรา จะนําเอาภาษาอื่นมาใชไมได ขอใหผูศึกษายึดไวเปนหลักตอไป
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สวนความเปลี่ยนแปลงแบบทีส่ องนัน้ หากพิจารณาดูอยางเผินๆ อาจจะเห็นวาเปนการเลือกใชคําใหม
แตหากพิจารณาดูใหดีจะเห็นไดวาเปนการกลับสูความเปนไทยเชนเดียวกับแบบที่หนึง่ การใชคําวา กับ เปนเพียง
การแสดงความเกีย่ วของกันเทานั้น สวน แก และ ตอ มีลกั ษณะของไวยากรณบาลีสันสกฤต และอังกฤษที่ตองระบุ
เครื่องหมายบอกความสัมพันธของคําในประโยค สวนภาษาไทยใชวิธีเรียงคํา ฉะนั้น จะใชหรือไมใชก็มีคาเทากัน
สวนคําวา "ตอหนา" มีลักษณะทีต่ า งจาก "ยื่นตออําเภอ" คําวา "ตอ" ที่อยูห นาคําวา "อําเภอ" เปนการ
แสดงความสัมพันธของคําในประโยคตามแบบภาษาบาลีสันสกฤตและอังกฤษ นั่นคือ "อําเภอ" เปน "ฝายรับ" แต
"ตอหนา" เปนหนวยเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนสวนขยายของคํากริยา เชน "พูดกันตอหนา" "ทํากันตอหนา" ในประโยค
ทั้งสองนี้ "หนา" มิไดเปน "ฝายรับ" เหมือนกับคําวา "อําเภอ" แมแต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕
ก็ยังใหคําจํากัดความวา ตอหนา ว. ซึง่ หนา, เฉพาะหนา, ตอหนาตอตา ก็วา
สวนคําวา แต ที่เคยใชนําหนานามบอกสถานที่ ก็เริ่มเปลี่ยนไป เพราะในขณะนี้ เรามักจะใชกันวา
"คุณมาจากไหนครับ" "มาจากนิวยอรกคะ" ถาถามวา "คุณมาแตไหน" คงฟงดูแปลก สุดทายคือคําวา แก กับ
แด ซึ่งมีความหมายอันเดียวกัน เพียงแตคาํ วา แด ใชสําหรับผูที่เราใหความเคารพ เชน "มอบดอกไมแกคุณ" "ถวาย
ดอกไมแดพระภิกษุ" แตทงั้ คําวา แก และ แด ในประโยคขางตนนี้อาจจะตัดทิ้งเสียก็ได กลายเปน "มอบดอกไมคุณ"
"ถวายดอกไมพระภิกษุ" หรือถาเกิดความรูส ึกวา "ขาดๆ หวนๆ" ไปหนอย บางคนก็เติมคําวา "ให" ลงไป กลายเปน
"มอบดอกไมใหคุณ" "ถวายดอกไมใหพระภิกษุ" จําไดวา เคยใชคําวา แด เฉพาะตอนทีเ่ ซ็นมอบหนังสือใหอาจารยวา
"มอบแดอาจารยที่เคารพ" เทานั้น ไมเคยใชในภาษาพูดธรรมดาๆ เลยนี่คือความเปลีย่ นแปลงของการใชคําวา กับ
แก แต แด ตอ ในปจจุบนั เปนความเปลี่ยนแปลง อันกลับสูค วามเปนไทยนัน่ เอง
ชนิดและหนาที่ของประโยค
ความหมายและสวนประกอบของประโยค
ความหมายของประโยค
ประโยค เกิดจากคําหลาย ๆ คํา หรือ วลี ที่นํามาเรียงตอกัน อยางเปนระเบียบใหแตละคํามี
ความสัมพันธกัน มีใจความสมบูรณ แสดงใหรูวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เชน สมัครไปโรงเรียน ตํารวจจับ
คนราย เปนตน
สวนประกอบของประโยค
ประโยคหนึง่ ๆ จะตองมีภาคประธานและภาคแสดงเปนหลัก และอาจมีคําขยายสวนตาง ๆ ได
1. ภาคประธาน
ภาคประธานในประโยค คือ คําหรือกลุมคําที่ทําหนาที่เปนผูกระทํา ผูแสดงซึ่งเปนสวนสําคัญของ
ประโยค ภาคประธานนี้ อาจมีบทขยายซึ่งเปนคําหรือกลุมคํามาประกอบ เพื่อทําใหมีใจความชัดเจนยิ่งขึน้
2. ภาคแสดง
ภาคแสดงในประโยค คือ คําหรือกลุมคําทีป่ ระกอบไปดวยบทกริยา บทกรรมและสวนเติมเต็ม
บทกรรมทําหนาที่เปนตัวกระทําหรือตัวแสดงของประธาน สวนบทกรรมทําหนาที่เปนผูถูกกระทํา และสวนเติม
เต็มทําหนาที่เสริมใจความของประโยคใหสมบูรณ คือทําหนาที่คลายบทกรรม แตไมใชกรรม เพราะมิไดถูกกระทํา
ชนิดของประโยค
ประโยคในภาษาไทยแบงเปน 3 ชนิด ตามโครงสรางการสื่อสาร ดังนี้
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1. ประโยคความเดียว
ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีขอความหรือใจความเดียว ซึ่งเรียกอีกอยางหนึง่ วา
เอกรรถประโยค เปนประโยคที่มีภาคประโยคเพียงบทเดียว และมีภาคแสดงหรือกริยาสําคัญเพียงบทเดียว หาก
ภาคประธานและภาคแสดงเพิ่มบทขยายเขาไป ประโยคความเดียวนัน้ ก็จะเปนประโยคความเดียวที่ซับซอนยิง่ ขึ้น
2. ประโยคความรวม
ประโยคความรวม คือ ประโยคที่รวมเอาโครงสรางประโยคความเดียวตั้งแต 2 ประโยคขึ้นไปเขาไว
ในประโยคเดียวกัน โดยมีคําเชื่อมหรือสันธานทําหนาที่เชือ่ มประโยคเหลานั้นเขาดวยกัน ประโยคความรวมเรียกอีก
อยางหนึ่งวา อเนกกรรถประโยค ประโยคความรวมแบงใจความออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
2.1 ประโยคที่มีความคลอยตามกัน ประโยคความรวมชนิดนีป้ ระกอบดวยประโยคเล็กตัง้ แต 2
ประโยคขึ้นไป มีเนื้อความคลอยตามกันในแงของความเปนอยู เวลา และการกระทํา
ตัวอยาง
• ทรัพย และ สินเปนลูกชายของพอคารานสรรพพาณิชย
• ทั้ง ทรัพย และ สินเปนนักเรียนโรงเรียนอาทรพิทยาคม
• ทรัพยเรียนจบโรงเรียนมัธยม แลว ก็ไปเรียนตอที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
• พอ สินเรียนจบโรงเรียนมัธยม แลว ก็ มาชวยพอคาขาย
สันธานที่ใชใน 4 ประโยค ไดแก และ, ทั้ง – และ, แลวก็, พอ – แลวก็
หมายเหตุ : คํา “แลว” เปนคําชวยกริยา มิใชสันธานโดยตรง
2.2 ประโยคที่มีความขัดแยงกัน ประโยคความรวมชนิดนี้ ประกอบดวยประโยคเล็ก 2 ประโยค
มีเนื้อความที่แยงกันหรือแตกตางกันในการกระทํา หรือผลที่เกิดขึ้น ตัวอยาง
• พี่ตฆี อง แต นองตีตะโพน
• ฉันเตือนเขาแลว แต เขาไมเชื่อ
2.3 ประโยคที่มีความใหเลือก ประโยคความรวมชนิดนี้ ประกอบดวยประโยคเล็ก 2 ประโยค
และกําหนดใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยาง
• ไปบอกนายกิจ หรือ นายกองใหมานี่คนหนึ่ง
• คุณชอบดนตรีไทย หรือ ดนตรีสากล
2.4 ประโยคที่มีความเปนเหตุเปนผลแกกัน ประโยคความรวมชนิดนี้ประกอบดวยประโยคเล็ก
2 ประโยค ประโยคแรกเปนเหตุประโยคหลังเปนผล ตัวอยาง
• เขามีความเพียรมาก เพราะฉะนัน้ เขา จึง ประสบความสําเร็จ
• คุณสุดาไมอิจฉาใคร เธอ จึง มีความสุขเสมอ

ขอสังเกต

• สันธานเปนคําเชื่อมที่จ้ําเปนตองมีประโยคความรวม และจะตองใชใหเหมาะสมกับเนื้อความใน
ประโยค ดังนั้นจึงกลาวไดวา สันธานเปนเครื่องกําหนดหรือชี้บงวาประโยคนั้นมีใจความแบบใด
• สันธานบางคําประกอบดวยคําสองคํา หรือสามคําเรียงอยูหา งกัน เชน ฉะนั้น – จึง, ทั้ง – และ,
แต – ก็ สันธานชนิดนี้เรียกวา “สันธานคาบ” มักจะมีคําอื่นมาคั่นกลางอยูจงึ ตองสังเกตใหดี
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• ประโยคเล็กที่เปนประโยคความเดียวนัน้ เมื่อแยกออกจากประโยคความรวมแลว ก็ยังสื่อ
ความหมายเปนที่เขาใจได
3. ประโยคความซอน
ประโยคความซอน คือ ประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงใจความเดียว ประกอบดวยประโยคความ
เดียวที่มีใจความสําคัญ เปนประโยคหลัก (มุขยประโยค) และมีประโยคความเดียวที่มใี จความเปนสวนขยายสวนใด
สวนหนึง่ ของประโยคหลัก เปนประโยคยอยซอนอยูในประโยคหลัก (อนุประโยค) โดยทําหนาที่แตงหรือประกอบ
ประโยคหลัก ประโยคความซอนนี้เดิม เรียกวา สังกรประโยค อนุประโยคหรือประโยคยอยมี 3 ชนิด ทําหนาที่
ตางกัน ดังตอไปนี้
3.1 ประโยคยอยที่ทําหนาที่แทนนาม (นามานุประโยค) อาจใชเปนบทประธานหรือบทกรรม หรือ
สวนเติมเต็มก็ได ประโยคยอยนี้เปนประโยคความเดียวซอนอยูในประโยคหลักไมตองอาศัยบทเชื่อมหรือคําเชื่อม
ตัวอยางประโยคความซอนทีเ่ ปนประโยคยอยทําหนาทีแ่ ทนนาม
• คนทําดียอมไดรับผลดี
คน...ยอมไดรับผลดี : ประโยคหลัก
คนทําดี : ประโยคยอยทําหนาที่เปนบทประธาน
• ครูดุนักเรียนไมทําการบาน
ครูดุนักเรียน : ประโยคหลัก
นักเรียนไมทําการบาน : ประโยคยอยทําหนาที่เปนบทกรรม
3.2 ประโยคยอยที่ทําหนาที่เปนบทขยายประธานหรือบทขยายกรรมหรือบทขยายสวนเติมเต็ม
(คุณานุประโยค) แลวแตกรณี มีประพันธสรรพนาม (ที่ ซึ่ง อัน ผู) เชื่อมระหวางประโยคหลักกับประโยคยอย
ตัวอยางประโยคความซอนทีป่ ระโยคยอยทําหนาที่เปนบทขยาย
• คนที่ประพฤติดียอยมีความเจริญในชีวิต ที่ประพฤติ ขยายประธาน คน
- คน...ยอมมีความเจริญในชีวิต : ประโยคหลัก
- (คน) ประพฤติดี : ประโยคยอย
• ฉันอาศัยบานซึง่ อยูบนภูเขา ซึ่งอยูบนภูเขา ขยายกรรม บาน
- ฉันอาศัยบาน : ประโยคหลัก
- (บาน) อยูบนภูเขา : ประโยคยอย
3.3 ประโยคยอยที่ทําหนาที่เปนบทขยายคํากริยา หรือบทขยายคําวิเศษณในประโยคหลัก
(วิเศษณานุประโยค) มีคําเชื่อม (เชน เมื่อ จน เพราะ ตาม ให ฯลฯ) ซึ่งเชื่อมระหวางประโยคหลักกับประโยคยอย
ตัวอยาง ประโยคความซอนที่ประโยคยอยทําหนาที่เปนบทกริยาหรือบทขยายวิเศษณ
• เขาเรียนเกงเพราะเขาตัง้ ใจเรียน
เขาเรียนเกง : ประโยคหลัก
(เขา) ตัง้ ใจเรียน : ประโยคยอยขยายกริยา
• ครูรักศิษยเหมือนแมรักลูก
ครูรักศิษย : ประโยคหลัก
แมรักลูก : ประโยคยอย (ขยายสวนเติมเต็มของกริยาเหมือน)
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หนาที่ของประโยค
ประโยคตางๆ ที่ใชในการสื่อสารยอมแสดงถึงเจตนาของผูส งสาร เชน บอกกลาว เสนอแนะ
อธิบาย ซักถาม ขอรอง วิงวอน สัง่ หาม เปนตน หากจะแบงประโยคตามหนาที่หรือลักษณะที่ใชในการสื่อสาร
สามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. บอกเลาหรือแจงใหทราบ
เปนประโยคที่มีเนื้อความบอกเลาบงชี้ใหเห็นวา ประธานทํากริยา อะไร ที่ไหน อยางไร และ
เมื่อไหร เชน
- ฉันไปพบเขามาแลว
- เขาเปนนักฟุตบอลทีมชาติ
2. ปฏิเสธ
เปนประโยคมีเนื้อความปฏิเสธ จะมีคาํ วา ไม ไมได หามิได มิใช ใชวา ประกอบอยูดวยเชน
- เรา ไมได สงขาวถึงกันนานแลว
- นั่น มิใช ความผิดของเธอ
3. ถามใหตอบ
เปนประโยคมีเนื้อความเปนคําถาม จะมีคําวา หรือ ไหม หรือไม ทําไม เมื่อไร ใคร อะไร ที่ไหน
อยางไร อยูหนาประโยคหรือทายประโยค เชน
- เมื่อคืนคุณไป ทีไ่ หน มา
- เธอเห็นปากกาของฉัน ไหม
4. บังคับ ขอรอง และชักชวน
เปนประโยคที่มีเนื้อความเชิงบังคับ ขอรอง และชักชวน โดยมีคําอนุภาค หรือ คําเสริมบอก
เนื้อความของประโยค เชน
- หาม เดินลัดสนาม
- กรุณา พูดเบา

สรุป

การเรียบเรียงถอยคําเปนประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอน สามารถ
ขยายใหเปนประโยคยาวขึน้ ไดดวยการใชคํา กลุมคํา หรือประโยค เปนสวนขยาย ยิ่งประโยคมีสวนขยายหรือ
องคประกอบมากสวนเพียงใด ก็จะยิ่งทําใหการสื่อสารเกิดความเขาใจตอกันมากขึน้ เพียงนั้น ขอสําคัญ คือ ตอง
เขาใจรูปแบบประโยค การใชคําเชื่อมและคําขยาย ทั้งนี้ตองคํานึงถึงเจตนาในการสงสารดวย ผูมีทักษะในการเรียบ
เรียงประโยคสามารถพัฒนาไปสูการเขียน เลา บอกเรื่องราวที่ยืดยาวไดตามเจตนาของการสื่อสาร ดังนั้นผูใชภาษา
จึงตองศึกษาและทําความเขาใจโครงสรางประโยค และวิธีการสรางประโยคใหแจมแจงชัดเสียกอนจะทําใหการ
สื่อสารเกิดประสิทธิผล และสามารถใชภาษาสื่อสารใหเกิดความเขาใจไดดียงิ่ ขึ้น

*******************************************

20

การใชคําตางๆ ในหนังสือราชการ
ทั้งนี้ -- ใชกลาวเพิ่มเติมจากเรื่องที่กลาวมาแลว มีลักษณะเปนเงื่อนไข เชน...
จึงขอความอนุเคราะหใชสถานที่ดังกลาว ทั้งนี้ กรมสงเสริมยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบของ
กรมพัฒนาที่ดินทุกประการ
ในการนี-้ - ใชกลาวแทนขอความที่กลาวมาแลว และจะเพิ่มเติมวาจะมีการดําเนินการอยางไรตอไปอีก เชน...
ดวยกรมสงเสริมฯ จะจัดงานวันที่ระลึกคลายวันสถาปนากรมฯ ครบรอบปที่ 55 ในวันที่ 21
ตุลาคม 2555 ณ บริเวณกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม
ในการนี้ จะจัดใหมีกิจกรรมพิธีสงฆ พิธีพราหมฌ ..............
อนึ่ง-- อีกอยางหนึ่ง อีกประการหนึ่ง มีขอความที่แตกตางจากที่กลาวไปแลวอยูบาง แตไมใชแตกตางกัน
ทั้งหมด เชน...
ผูเขารับการอบรมจะเปนขาราชการระดับปฏิบัติการ จํานวน 30 คน อนึ่ง ผูบริหารจํานวนหนึ่ง จะเขา
รวมฟงการบรรยายในบางชวงดวย
อยางไรก็ตาม อยางไรก็ดี-- ใชในกรณีที่ขัดแยงจากที่กลาวมาแลว แตมีลักษณะนุมนวล ผอนปรน เห็นอกเห็น
ใจ เชน...
กรมสงเสริมการเกษตรขอเรียนวา ในชวงเวลาดังกลาวจะมีการจัดงานวันที่ระลึกคลายวันสถาปนากรม
ฯ ครบรอบปที่ 55 จึงไมสามารถใหบริษัทเขาศึกษาดูงานได อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประสงคจะเขาศึกษาดูงาน
หลังจากวันที่กําหนดขางตน ก็ยินดีที่จะใหความสะดวกทุกประการ
“ไป มา”-- มักจะใชสลับกัน ควรจะคํานึงถึงผูรับหนังสือเปนสําคัญ เชน...
จึงขอเชิญทาน ไปเปนวิทยากร....เพราะผูรับหนังสือยอมตองคิดวาตนเดินทางไป หรือกรม
สงเสริมการเกษตร ขอสงผูแทน มารวมประชุม....เพราะผูรับหนังสือเปนผูจัดประชุม ยอมตองคิดวาจะมีผูมารวมประชุม

เปนตน

อนุญาต อนุมัติ-- อนุญาต จะใชในกรณีที่เปนการขอในเรื่องทั่วๆ ไป ที่มีระเบียบอยูแลว เชน...
ขออนุญาตลาพักผอน ขออนุญาตใชหองประชุม ขออนุญาตใหบุคลากรไปเปนวิทยากร
-- อนุมัติ ใชกรณีที่เปนเรื่องสําคัญเฉพาะเรื่อง หรือตองมีการเบิกจายเงิน เชน...
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเบิกเงินทดรองราชการ เปนตน

