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ความรูท ั่วไปเกีย่ วกับ กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปนหนวยสวนการศึกษาที่สําคัญยิ่งหนวยหนึ่งในกองทัพบก ซึ่งถือ
กําเนิดมาชานาน และไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัย ประวัติความเปนมาของ
กรมยุทธศึกษาทหารบก กลาวโดยสรุป แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 กําเนิดกรมยุทธศึกษา
เมื่อแรกที่จัดตั้ง "กรมยุทธนาธิการ" หนาที่ความรับผิดชอบของกรมนี้ มุงเนนไปทางดาน
กิจการทหาร ซึ่งจะตองมีภารกิจในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับทางการทหารมาก และยังตองปรับปรุง
หนวยงานอีกหลายดานดวยกัน การที่จะใหรับภาระในเรื่องการศึกษาของนักเรียนทหาร อาจเปน
เหตุใหการดําเนินงานไมไดผลเทาที่ควรดังนั้นในป พ.ศ.2438พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลา
เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง กรมยุทธศึกษา เพื่อมีหนาที่จัดการศึกษาของ
นักเรียนนายทหารบกโดยเฉพาะ ให พ.อ.พระสารสาสนพลขันธ เมื่อยังเปน ร.อ.เยรินีฯ รับ
หนาที่อาจารยใหญ โรงเรียนทหารสราญรมยดวย กรมยุทธศึกษา ในสมัยนั้นขึ้นตรงตอ กรม
ยุทธนาธิการ มีที่ตั้งที่วังสราญรมย
พ.ศ.2441 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง "กรมเสนาธิการ" ขึ้นอีกกรมหนึ่ง โดย
ขึ้นตรงตอกรมยุทธนาธิการ กับไดโอนกรมยุทธศึกษาไปขึ้นตรงตอกรมเสนาธิการ และเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนทหารสราญรมย เปน โรงเรียนสอนวิชาทหารบก ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนนามเปน โรงเรียนนาย
รอยทหารบก และแยกเปน โรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม และ ชั้นปฐม
กรมยุทธศึกษา ในสมัยแรกนั้น มีหนาที่เฉพาะในเรื่องการจัดการศึกษาของนักเรียนนายรอย
หาไดมีอํานาจในการปกครองบังคับบัญชาไม
การบังคับบัญชาโรงเรียนนายรอยขึ้นอยูกับ
"กองบัญชาการโรงเรียนทหารบก"
พ.ศ.2452 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหยุบ "กองบัญชาการโรงเรียนนายรอย
ทหารบก" แลวรวมการบังคับบัญชามาขึ้นกับ กรมยุทธศึกษา และโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจา
ลูกยากเธอ เจาฟาฯ กรมขุนพิษณุโลกประชานารถ ทรงดํารงตําแหนงเสนาธิการทหารบก และรั้ง
ตําแหนงเจากรมยุทธศึกษาดวย
พ.ศ.2457 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนนาม กรมยุทธศึกษา เปน กรมยุทธศึกษา
ทหารบก ตั้งแต 25 กันยายน พ.ศ.2457
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง กรมยุทธศึกษาทหารบกไดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
 เปลี่ยนนาม "กรมยุทธศึกษาทหารบก" เปน "โรงเรียนนายรอยทหารบก" ใหขึ้นตรงตอ
กองทัพบก
 เปลี่ยนตําแหนง "เจากรมยุทธศึกษาทหารบก" เปน "ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยทหารบก"
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พระราชบัญญัติวา ดวยวินัยทหารพุทธศักราช 2476
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505
ประชาธิปก ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่สภาผูแทนราษฎรถวายคําปรึกษาวา เพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา 7 แหง
ประมวลกฎหมายอาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ไดรวมเปนกระทรวงเดียวกัน
สมควรตราบทบัญญัติวาดวยวินัยทหารเสียใหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
หมวด 1
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา 1 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยวิ นั ย ทหาร
พุทธศักราช 2476”
มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกกฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธ
วินัย ลงวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2464 กฎเสนาบดีวาดวยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลงวันที่
11 กั น ยายน พุ ท ธศั ก ราช 2465 และบรรดากฎ ข อ บั ง คั บ อื่ น ๆ ในส ว นที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว แ ล ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี
หมวด 2
วาดวยวินยั
มาตรา 4 วิ นั ย ทหารนั้ น คื อ การที่ ท หารตอ งประพฤติ ต ามแบบธรรมเนี ย มของ
ทหาร
มาตรา 5 วินัยเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตอง
รักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด
ตัวอยางการกระทําผิดวินัยทหาร มีดงั ตอไปนี้
1) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน
2) ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย
3) ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร
4) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร
5) เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ
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6) กลาวคําเท็จ
7) ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร
8) ไมตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ
9) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
มาตรา 6 ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเปนผูบังคับบัญชา
อยูนั้นโดยกวดขัน ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธ เพื่อทําการปราบปราม
ทหารผู ก อ การกํ า เริ บ ก็ ดี หรื อ เพื่ อ บั ง คั บ ทหารผู ล ะทิ้ ง หน า ที่ ใ ห ก ลั บ ทํ า หน า ที่ ข องตนก็ ดี
ผูบังคับบัญชาและผูที่ชวยเหลือในการนั้นจะไมตองรับโทษในการที่ตนไดกระทําไปโดยความจําเปน
นั้นเลย แตเมื่อ มีเหตุดังกลาวนี้ผูบังคับบั ญชาจั ก ตองรายงานไปยัง ผูบั งคั บบั ญชาเหนือตน และ
รายงานตอไปตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว
มาตรา 7 ทหารผูใ ดกระทํ าผิดตอ วินัยทหารจั ก ต อ งรั บ ทั ณฑ ต ามวิ ธี ที่ ปรากฏใน
หมวด 3 แหงพระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร
หมวด 3
อํานาจลงทัณฑ
มาตรา 8 ทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัยทหารดังกลาวไวในหมวด 2 นั้น ใหมี
กําหนดเปน 5 สถาน คือ
1) ภาคทัณฑ
2) ทัณฑกรรม
3) กัก
4) ขัง
5) จําขัง
มาตรา 9 ภาคทัณฑ คือ ผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่งสถาน
ใดดังกลาวมาแลว แตมีเหตุอันควรปราณี จึงเปนแตแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏหรือใหทํา
ทัณฑบนไว
ทัณฑกรรมนั้น ใหกระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหนาที่ประจําซึ่งตนจะตอง
ปฏิบัติอยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาที่ประจํา
กัก คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดให
ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมีคําสั่ง
จําขัง คือ ขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจําทหาร
นอกจากทัณฑที่กลาวไวนี้ หามมิใหคิดขึ้นใหม หรือใชวิธีลงทัณฑอยางอื่นเปนอัน
ขาด
มาตรา 10 ผูมีอํานาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้น คือ
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ระเบียบกองทัพบก วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
เพื่อ ให ก ารปฏิ บั ติเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณของกองทั พ บกเป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และ
สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 พรอมภาคผนวก ฉบับ
แก ไ ข พ.ศ. 2539 ระเบี ยบสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยงานสารบรรณ (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ. 2548
ข อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว า ด ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผู ช ว ยศาสตราจารย
สถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยหนังสือ
ราชการ พ.ศ. 2527 และระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ. 2551 จึง
วางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบกวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบกองทัพบกวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537
3.2 ระเบียบกองทัพบกวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ขอ 4 บรรดา คําสั่ง ระเบียบ คําชี้แจงใดๆ ในเรื่องงานสารบรรณของกองทัพบกที่ไดกําหนด
ไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5 ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวา
ดวยการรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
ขอ 6 ในระเบียบนี้
6.1 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารหรือหนังสือเริ่ม
ตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม การทําลาย
6.2 หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการ
6.3 สวนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของ
รัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่นหรือใน
ตางประเทศ
6.4 สวนราชการของกองทัพบก หมายถึง หนวยระดับกองรอยหรือเทียบเทา ขึ้นไป
6.5 คณะกรรมการ หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางานหรือคณะบุคคลอื่น ที่
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
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6.6 อิเล็กทรอนิคส หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่น
แมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการ
ทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตางๆ เชนวานั้น
6.7 ให เจากรมสารบรรณทหารบก เปนผูรักษาการ ตามระเบียบนี้
หมวด 1
หนังสือราชการ
ขอ 8 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
8.1 หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
8.2 หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
8.3 หนังสือที่หนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ ซึ่งเปนเรื่องทีเกี่ยวของกับทางราชการและทางราชการรับไวเปนหลักฐาน
8.4 เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
8.5 เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
8.6 ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ขอ 9 หนังสือราชการมี 6 ชนิด
9.1 หนังสือภายนอก
9.2 หนังสือภายใน
9.3 หนังสือประทับตรา
9.4 หนังสือสั่งการ
9.5 หนังสือประชาสัมพันธ
9.6 หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
ขอ 10 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี โดยใชกระดาษตราครุฑ
เปนหนังสือที่ติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการในกองทัพบกที่มีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใช
สวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ใหจัดทําตามอนุผนวก 1 แบบหนังสือภายนอก และอนุ
ผนวก 2 แบบหนังสือภายนอกที่ใชภายในกระทรวงกลาโหม ของภาคผนวก ก ทายระเบียบ
ขอ 11 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก ที่ใช
ภายในกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสวนราชการในกองทัพบก
โดยปกติจะใชกระดาษบัน ทึกขอความ (ในบางกรณีที่เป นเรื่องสํ าคัญและเปน พิธีการจะใช แบบ
หนังสือภายนอกที่ใชภายในกระทรวงกลาโหมแทนก็ได) ใหจัดทําตามรูปแบบดังนี้
11.1 การใชกระดาษบันทึกขอความ ใหจัดทําตามอนุผนวก 3 แบบหนังสือภายใน
ของผนวก ก ทายระเบียบ
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กรอกรายละเอียดในแบบหนังสือภายนอกที่ใชภายใน กห.
1. ที่ หมายถึง ที่ของสวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําตัว
ของสวนราชการในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือสง
2. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการหรือสถานที่ราชการ ซึ่งเปนเจาของ
หนังสือนั้น โดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย ตัวอยางเชน
สบ.ทบ.
บก.ทบ.
ถ.ราชดําเนิน
ใน บก.ทบ.
ถ.ราชดําเนินนอก
เขตพระนคร
เขตพระนคร
กทม. 10200
กทม. 10200
3. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ โดยใหเวนระยะระหวางตัวยอของเดือนกับตัวเลขของป พ.ศ. เทากับ 1 จังหวะเคาะ
4. เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสําคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปนหนังสือ
ตอเนื่อง โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
5. คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือ ตามตารางการใชคําขึ้นตน สรรพนาม
และคําลงทายที่กําหนดไว ตามผนวก ข ทายระเบียบ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลที่ไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่
6. อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับหนังสือ
ไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ป พุทธศักราชของหนังสือนั้น
การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรื่องอื่นที่เปน
สาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะใหทราบ
ดวย
7. สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร ที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้น
ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันได ใหแจงบดวยวาสงไปโดยทางใด
8. ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก
ภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป หากมีรายละเอียดแตละสวนหลายประการ ใหแยกเปน
ขอๆ รายละเอียดตามอนุผนวก 3 คําอธิบายการรางหนังสือ ประกอบผนวก ซ ทายระเบียบ
9. คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน สรรพ
นาม และคําลงทายที่กําหนไว ตามผนวก ข ทายระเบียบ ในกรณีผูบังคับบัญชามีถึง
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ลักษณะของภาษาไทย
ลักษณะของภาษาไทย จัดไดวาเปนภาษาคําโดด ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ๆ ที่จัดเขาเปนลักษณะของ
ภาษาคําโดด ไดดังนี้ คือ
1. คําแตละคํามีพยางคเดียว และไมมีเสียงควบคล้ํา ไดแก
- คําเรียกเครือญาติ เชน ปู ยา ตา ยาย
- คําเรียกสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน หู ตา ปาก ลิ้น
- คําเรียกชื่อทางธรรมชาติ เชน ฟา หมอก ไม
- คําเรียกเครื่องมือเครื่องใชในการทํามาหากิน เชน ไถ เบ็ด เรือ
- คําเรียกชื่อเครื่องใชในบาน เชน ถวย ชาม จาน
- คํากริยาที่สําคัญและจําเปน เชน กิน นอน นั่ง
- คําขยายที่สําคัญและจําเปน เชน อวน ผอม สวย งาม เปนตน
2. คําแตละคําถือเปนคําสําเร็จรูป เพราะมีความหมายสมบูรณ ใชเขาประโยคไดทันที โดยไมตองมี
การตกแตงหรือเปลี่ยนแปลงสวนใด ๆ ของคํา หมายความวา เวลาแตงประโยคภาษาไทย คําๆ เดียวกัน
สามารถที่จะเปนไดทั้งผูกระทําและผูถ ูกกระทํา โดยไมตองมีการเปลี่ยนแปลงสวนใด ๆ ของคําเลย
เชน
ผูถูกกระทํา”

คน

กิน

ปลา

คน ในประโยคแรกเปน ผูกระทํา สวน คน ในประโยคหลังเปน

ปลา

กิน

คน

ปลา ในประโยคแรกเปน ผูถูกกระทํา สวน ปลา ในประโยคหลังเปน

ผูกระทํา”
3. คําคําเดียวกันอาจมีความหมายใชไดหลายหนาที่ โดยไมตองเปลี่ยนแปลงรูปคําเลยจะรู
ความหมายและหนาที่ไดกด็ วยดูตําแหนงในประโยค เชน
ฟนพระตกน้ํา
โจรฟนพระตกน้ํา
จะเห็นไดวา ฟน ในประโยคแรกเปน ผูกระทํา สวน ฟน ในประโยคหลังเปน ภาคแสดง หรือ กริยา
4. การเรียงลําดับคํามีความสําคัญที่สดุ เมื่อเขาประโยคจะตองเรียงคําตามตําแหนงหนาที่คําใดทํา
หนาที่ใด หมายความวาอยางไร ก็อยูที่การเรียงลําดับคํา ซึ่งถาเรียงคําผิดที่ผิดตําแหนง ความหมายจะ
เปลี่ยนไปดวย
เชน

คน

กิน

ปลา

ปลา

กิน

คน

จะเห็นไดวาทัง้ สองประโยคจะสื่อความหมายที่ไมเหมือนกันและมีความหมายไมเหมือนกันดวย
5. เมื่อจะสรางคําใหม หรือตองการจะแสดง เพศ พจน ของคํานาม หรือ กาล มาลาของคํา
กริยา อาจจะใชคํามาประกอบกันเขา ขางหนาบาง ขางหลังบาง หรือประสมตามแบบคําประสมบาง เชน
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ลักษณะนาม
ลักษณะนาม คือ คํานามที่ใชบอกลักษณะของคํานามนั้น เพื่อใหรูวาคํานามนั้นมีลักษณะเปนอยางไร
และคําบอกลักษณะจะอยูหลังคําวิเศษณบอกจํานวนนับเสมอ ซึ่งลักษณะนามสวนมากเปนคําพยางคเดียว และ
เปนคําที่เราใชอยูเสมอ ๆ จนคุนเคย
ลักษณะนามที่ใชอยูในสมัยพอขุนรามคําแหง แหงกรุงสุโขทัย มีอยูเพียง 3 คํา คือ คน ตัว อัน ซึ่ง
ใชสําหรับ คน สัตว และสิ่งที่ไมมีชีวิต ตามลําดับ
ที่มาของลักษณะนาม
1. คํานาม ลักษณะนามสวนมากไดมาจากคํานามในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
ก. ที่กําหนดไวเปนลักษณะนามจําเพาะนามอยางหนึ่ง ๆ เชน โขลง (สําหรับฝูงชาง)
ครอก (สําหรับลูกสัตวที่ออกมาพรอมกันครั้งหนึ่ง ๆ ) แงง (สําหรับขิง) เปนตน
ข. ที่เปนคําอุปมา เชน ปาก (พยาน) ปาก (แห อวน) หู (หูมุง, หูหวง) หัว (มัน
เผือก, ฝ ) หนา (หนังสือ, ผา) แกม (มะมวง) เปนตน
ค. ที่เปนการเลียนเสียงธรรมชาติ เชน ทุม (เสียงกลอง) โมง (เสียงฆอง) ตึง
(เสียงของหนักหลน) เอื๊อก (เสียงกลืนน้ํา) เปง (เสียงทุบดวยของหนัก) เปนตน
ง. ที่เปนการอนุโลมตามแนวเทียบ เชน คัน (สําหรับ ชอน รถ ซึ่งอนุโลม ตามสิ่ง
ที่มีดามอยางคันไถ ) ใบ (ตู หีบ เรียกตามสิ่งที่มีลักษณะกลม) บาน (กระจก เรียกตามบานประตู หนาตาง)
เปนตน
จ. ที่เปนคําซ้ํากับคําที่มาขางหนาคําบอกจํานวนนับ เชน นิ้ว (สําหรับนิ้วมือ) โรง
(สําหรับโรงเรียน) ทอน (สําหรับทอนไม) ใบ (สําหรับใบไม) เปนตน
2. คําสรรพนาม ไดแก คําวา ทาน เชน อาจารย 2 ทาน
3. คํากริยา ไดแก คําวา ยก มัด มวน มวน ตั้ง หอ เท ชั่ง หาบ หยิบ
4. คําบอกจํานวนนับ ไดแก คําวา สิบ รอย พัน หมื่น แสน ลาน
การจําแนกลักษณะนาม
ก. ประเภทที่ใชกับสิ่งมีชวี ิต ซึ่งประเภททีใ่ ชกับคน ไดแก
คําสามัญ เชน คน นาย เสือ หนุม สาว รูป
คําพิเศษ เชน องค พระองค ตน ทาน
คําที่เปนกลุมเปนหมู เชน กอง หมู กลุม เหลา เผา
ลักษณะนามที่ใชกับสัตว ไดแก
คําสามัญ เชน ตัว (สัตวทกุ ชนิด) เชือก (จําเพาะชาง)
คําที่เปนกลุมเปนหมู เชน โขลง ฝูง ครอก
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ราชาศัพท
ความหมายของราชาศัพท
ราชาศัพท คือ ศัพทหรือถอยคําเฉพาะที่บุคคลทัว่ ไปใชแกบุคคลทีค่ วรเคารพ ตั้งแตพระราชา
พระราชวงศ พระภิกษุ ขาราชการ รวมไปถึงคําสุภาพที่ใชสื่อสารกันทั่วไป
ราชาศัพทเปนถอยคําที่ใชกับบุคคลตอไปนี้
1. พระบรมวงศานุวงศไทยในระดับหมอมเจาและเหนือขึ้นไป
2. เจานายในราชวงศตางประเทศ
3. ตัวละครที่สมมติวาเปนเจานาย
4. สมเด็จพระสังฆราช ใชราชาศัพทในระดับพระองคเจา และหากสมเด็จพระ
สังฆราช พระองคนั้นเปนเจานายโดยพระกําเนิดไมวาในระดับชั้นใด พึงใชวา สมเด็จพระสังฆราชเจา
ที่มาของราชาศัพท
1. รับจากภาษาอื่น ไดแก ภาษาเขมร เชน เสด็จ เสวย บรรทม โปรด ถวาย ภาษา
บาลี สันสกฤต เชน พระเศียร พระเนตร พระโอษฐ พระหัตถ เปนตน
1. การสรางคําขึน้ ใหม ใชเปนราชาศัพท โดยวิธีประสมคํา ดังนี้
1.1 ประสมคําไทยกับคําไทย เชน หองเครื่อง (ครัว) รับสั่ง (พูด)
เปนตน
2.2 ประสมคําไทยกับคําภาษาอื่น เชน บั้นพระองค (เอว) คุกพระชานุ (คุกเขา)
ขอพระหัตถ (ขอมือ) เปนตน
2.3 ประสมคําภาษาอื่นเขาดวยกัน เชน เสด็จพระราชดําเนิน (ไป) พระบรมอัฐิ
(กระดูก) เปนตน
วิธีใชราชาศัพทที่ควรสังเกต
1. การใช “ทรง”
- การใช “ทรง” นําหนากริยาบางคําใหเปนกริยาราชาศัพท เชน ทรงเลน
ทรงออกกําลังกาย ทรงขอบใจ ทรงสั่งสอน เปนตน
- ใช “ทรง” นําหนาคํานามสามัญบางคําใหเปนกริยาราชาศัพท เชน ทรงชาง ทรง
กีฬา ทรงศีล ทรงธรรม (ฟงเทศน) ทรงบาตร (ตักบาตร) เปนตน
- ใช “ทรง” นําหนาคํานามราชาศัพทใหเปนกริยาราชาศัพท เชน ทรงพระ
ดําเนิน (เดิน) ทรงพระราชนิพนธ (แตงหนังสือ) ทรงพระราชดําริ (คิด) เปนตน
- หามใช “ทรง” นําหนาคําที่เปนกริยาราชาศัพทอยูแลว เชน กริ้ว (โกรธ)
ตรัส (พูด) บรรทม (นอน) ประทับ (อยู) เสด็จ (ไป) ประทาน (ให) ประชวร (ปวย) โปรด (ชอบ) สรง
(อาบน้ํา) เสวย (กิน) ยกเวนคําวา ผนวช (บวช) จะใช “ทรงผนวช” ก็ได
2. การใชคํา “พระบรม” “พระราช” “พระ”
- คํา “พระบรม” ใชนําหนาคําเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระพุทธเจา
เชน พระบรมราชานุเคราะห พระบรมราโชวาท พระบรมอัฐิ (คําเหลานี้ใชกับพระราชินตี ัดคําวา “บรม”
ออกเชน พระราโชวาท)
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การเขียนภาษาใหถูกตอง
ขอบกพรองของประโยค มีดังนี้
1. ใชคําผิดความหมาย
2. ใชคําผิดหนาที่
3. ใชสํานวนตางประเทศ
4. ใชภาษาฟุมเฟอย
5. ใชภาษากํากวม
6. เรียงลําดับคําไมถูกตอง
7. ประโยคไมจบเพราะขาดสวนสรุป
8. ใชคําเชื่อมผิด
1. ใชคําผิดความหมาย
เมื่องบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดรอนคนงานที่ไมจําเปนออก
ประโยคบกพรอง :
เมื่องบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดคนงานที่ไมจําเปนออก
ประโยคถูกตอง :
เหตุผล
:
ตัดรอน = ตัดไมตรี
บานหลังนี้พังโยเยเนื่องจากถูกพายุใหญพัดเมื่อสัปดาหที่แลว
ประโยคบกพรอง :
บานหลังนี้พังเนื่องจากถูกพายุใหญพัดเมื่อสัปดาหที่แลว
ประโยคถูกตอง :
:
โยเย = โยกคลอน ใชกับคําวา “ พัง ” ไมได
เหตุผล
2. ใชคําผิดหนาที่
ประโยคบกพรอง :
ประโยคถูกตอง :
:
เหตุผล
ประโยคบกพรอง :
ประโยคถูกตอง

:

เหตุผล

:

ใชสํานวนตางประเทศ
ประโยคบกพรอง :
ประโยคถูกตอง :
:
เหตุผล
ประโยคบกพรอง :
ประโยคถูกตอง :
:
เหตุผล
ประโยคบกพรอง :
ประโยคถูกตอง :
:
เหตุผล

คนเราเลือกเกิดไมได แตเลือกอนาคตไดถามีมุมานะ
คนเราเลือกเกิดไมได แตเลือกอนาคตไดถามีความมุมานะ
“ มุมานะ ” เปนคํากิริยา คําที่ใชถูกตองคือคํานาม “ ความมุมานะ ”
เปนคํานาม
อีรักถูกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอก องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี
การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว
อีรักถูกทอดทิ้งจากโลกภายนอก องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี
การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว
“โดดเดี่ยว” เปนคําวิเศษณ คําที่ใชถูกตองคือคํากิริยา “ ทอดทิ้ง ” เปน
คํากิริยา
มันเปนเวลาบายเมื่อขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม
ขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหมเวลาบาย ( ก็เปนเวลาบาย )
“ มันเปน... ” เปนสํานวนตางประเทศ
เธอเดินเขามาในหองพรอมดวยรอยยิ้ม
เธอเดินยิ้มมาในหอง
“ พรอมดวยรอยยิ้ม... ” เปนสํานวนตางประเทศ
สมรักษซอนรางอยูในเสื้อคลุมสีน้ําเงิน
สมรักษสวมเสื้อคลุมสีน้ําเงิน
“ ซอนราง... ” เปนสํานวนตางประเทศ
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3. ใชภาษาฟุมเฟอย
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง
เหตุผล
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง
เหตุผล

:
:
:
:
:
:

ชาติไทยเปนชาติเกาแกมาแตดั้งเดิม
ชาติไทยเปนชาติเกาแก
“ เกาแก ” กับ “ ดั้งเดิม ” มีความหมายเหมือนกัน ควรเลือกคําใดคําหนึ่ง
ผูตั้งเคหสถานบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสุทธิ์
ผูตั้งบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสทุ ธิ์
“เคหสถาน” กับ “บานเรือน” มีความหมายเหมือนกัน ควรเลือกคําใดคําหนึ่ง

4. ใชภาษากํากวม
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง
เหตุผล
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง
เหตุผล

:
:
:
:
:
:

มีแตคนชมวาแมเลี้ยงฉันดี
มีแตคนชมวาแมเลี้ยง+ฉันดี หรือมีแตคนชมวาแม+เลีย้ งฉันดี
กํากวมตรงคําวา “ แมเลี้ยง ” ตีความหมายได 2 นัย
ใหพนักงานเชือ่ ฟงนายจางทุกคน
ใหพนักงานทุกคนเชื่อฟงนายจาง
กํากวมตรงคําวา “ ทุกคน ” ตีความหมายได 2 นัยคือ พนักงานทุกคน
นายจางทุกคน

5. เรียงลําดับคําไมถูกตอง
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง
ประโยคบกพรอง
ประโยคถูกตอง

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ฝนตกหนักจนทางขางหนามองไมเห็น
ฝนตกหนักจนมองไมเห็นทางขางหนา
เขาไมทราบสิง่ ถูกตองวาเปนอยางไร
เขาไมทราบวาสิ่งถูกตองเปนอยางไร
เวียตกงบุกหมูบานโจมตีใกลกรุงพนมเปญ
เวียตกงบุกโจมตีหมูบานใกลกรุงพนมเปญ
ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันคือสอบเขารับราชการใหไดในขณะนี้
ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันในขณะนีค้ ือสอบเขารับราชการใหได
อยางจริงใจผมนับถือคุณตัง้ แตพบกันครัง้ แรก
ผมนับถือคุณอยางจริงใจตั้งแตพบกันครัง้ แรก

6. ประโยคไมจบเพราะขาดสวนสรุป
ประโยคบกพรอง
เด็ก ๆ กับงานศิลปะไมวาจะเปนการวาดภาพ การปน การประดิษฐสิ่งของตาง ๆ
ลวน เปนผลงานที่มาจากจินตนาการของเด็กที่ถายทอดลงในงานลักษณะตาง ๆ
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การสรุปใจความ
การสรุปความ เปนการสรุปเรื่องราวจากการอาน ของเรื่องหรือของหนังสือที่ไดอาน ที่เปน
ใจความสําคัญ ของเรื่อง เพื่อที่จะเปนพื้นฐานของการเขียนสรุปความตอไป
ใจความสําคัญ หมายถึง ขอความที่มีสาระคลุมขอความอื่น ๆ ในยอหนาหรือเรื่องนั้นทั้งหมด
โดยมีขอความอื่น ๆ เปนเพียงสวนขยายใจความสําคัญเทานั้น ขอความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความ
สําคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียว นอกนั้นจะเปนใจความรอง
การพิจารณา
การอานจับใจความสําคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเริ่มจากการอานจับใจความสําคัญในแตละยอหนา
เสียกอน ถามีหลายยอหนาแสดงวามีหลายใจความสําคัญ เมื่อนําใจความสําคัญในแตละยอ
หนามาพิจารณารวมกันแลวจะทําใหจับใจความสําคัญไดงายขึ้น
ใจความสําคัญในแตละยอหนา สวนมากมักอยูในประโยคใดประโยคหนึ่ง โดยมีขอสังเกตดังนี้
1. ประโยคตนยอหนา เปนจุดที่พบใจความสําคัญของเรื่องมากที่สุด เพราะสวนมากผูเขียนจะบอก
ประเด็น สําคัญแลวคอยขยายความ
2. ประโยคตอนทายยอหนา เปนจุดที่พบใจความสําคัญรองลงมาจากประโยคตนยอหนา โดย
ผูเขียนจะบอกรายละเอียดยอๆ มากอนแลวสรุปใหในตอนทาย
3.ประโยคกลางยอหนา เปนจุดที่คนหาใจความสําคัญไดยากที่สุด เพราะจะตองเปรียบเทียบสาระ
ที่สําคัญที่สุดวาอยูที่ประโยคไหน
การอาน เพื่อสรุปความ จะตองจับประเด็นใหไดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร แลวจด
บันทึกไว จากนั้นจึงสรุปความของเรื่องที่อาน
ตัวอยาง การสรุปความ
เรื่อง ปราสาทเขาพนมรุง
ปราสาทเขาพนมรุงเปนเทวสถานที่สรางถวายพระศิวะ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่นับถือพระ
ศิวะเปนใหญ ปราสาทเขาพนมรุงสรางตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน ตั้งแต พ.ศ. 1501 – 1700 กษัตริย
ขอมผูสรางปราสาทที่สําคัญพระองคหนึ่ง คือ พระเจาหิรัณยวรมัน ดวยเหตุนี้จึงไดนําชื่อของพระองคมาตั้ง
ชื่อเสนทางที่ตัดเขาสูเขาพนมรุง
(จาก หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลม 2 หนา 4)
วิธีสรุปความ
ใคร
พระเจาหิรัณยวรมัน กษัตริยของพระองคหนึ่ง
ทําอะไร
สรางปราสาทพนมรุง
เมื่อไร
พ.ศ. 1501 – 1700
อยางไร
เพื่อถวายพระศิวะ
ผลเปนอยางไร นําชื่อของพระเจาหิรัณยวรมันมาตั้งเปนชื่อถนน
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การเรียงประโยค
1.

หาขอขึ้นตนประโยค โดยยึดหลักดังนี้
1.1 คํานาม รวมทั้งคํา “การ+กริยา” และ “ความ+ วิเศษณ”
1.2 ชวงเวลา รวมทั้งคํา เมื่อ ใน (ชวงเวลาถาไมขึ้นตนก็จะอยูประโยคสุดทาย)
1.3 คําเชื่อมบางคํา เนื่องจาก แมวา ถา หาก คําเหลานี้จะขึ้นตนไดตองรวมกับคํานาม
1.4 หนังสือราชการ ขึ้นตนดวย ตาม ตามที่ ดวย

2.

คําเชื่อมที่เปนคํามาตรฐานมี 11 คําคือ ที่ ซึ่ง อัน เพื่อ ใน โดย ดวย สําหรับ ของ จาก ตาม
คําเหลานี้ ขึ้นตนประโยคไมได ยกเวนคําวา ใน+นาม จาก+นาม ตาม+ขอบังคับ ตาม+
หนวยงาน
และคําเหลานี้อยูกลางประโยคถือเปนสวนขยายใหตัดสวนขยายเหลานั้นทิ้ง
คําปดประโยค อีกดวย ก็ตาม นั้นเอง ตอไป เทานั้น ถาคําเหลานี้ลงทายของขอแลวสวนมาก
ขอนั้นจะเปนขอสุดทาย ชวงเวลา ประโยคคําถาม
โครงสรางประโยคที่ใชบอย ทั้ง…และ….รวมทั้ง(ตลอดจน) นอกจาก……แลวยัง(ยังตอง)
ไม………แต แม…แต ดังนั้น+นาม+จึง ถา……แลว(ยัง)
คํานามที่เปนชื่อเฉพาะจะตองบวกคํากริยา เชน ประเทศสมาชิกอาเซียน กระทรวงมหาดไทย
หากมีขอใดขึ้นตนดวยคําวา และ หรือ ใหใชเทคนิคหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน
หากมีขอใดขึ้นดวยคําวา กับ ตอ ใหหาคํากริยาที่ใชคูกัน เชน ประสานกับ ชี้แจงกับ ผลตอ
ในการเรียงหากเหลือ 2 ขอ ใหพิจารณากริยาใดเกิดขึ้นกอน หรือเกิดทีหลัง

3.
3.
5.
6.
7.
8.

สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้
ขั้นที่ 1 หาประโยคแรกหรือประโยคที่ 1 ใหหาคําตอไปนี้
1. การ
2. นามเฉพาะ (ถามี 2 คํา ใหเอานามใหญขึ้นตน)
3. เครื่องหมายคําพูด “...................”
4. เพื่อ (ใชขึ้นตนประโยคกรณีที่ไมมีคําที่สามารถขึ้นตนได)
5. **** คําสันธานหรือคําเชื่อมหามนํามาขึ้นตนประโยคเด็ดขาด
ขั้นที่ 2 หาประโยคสุดทายหรือประโยคที่ 4 ใหหาคําตอไปนี้
1. ..........เปนตน
2. ..........ทั้งหมด, ..........ทั้งสิ้น
3. ..........ดวย, ..........อีกดวย
4. ..........มากที่สุด, ..........มากยิ่งขึ้น
5. ชวงเวลาถาขึน้ ตนประโยคแรกไมไดใหนํามาไวที่ประโยคสุดทาย
ขั้นที่ 3 การหาประโยคที่ 2 หรือ ประโยคที่ 3
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1. ขอความสุดทายของประโยคเปนคํานาม ประโยคตอไปตองเปน คําสันธาน หรือ คําสรรพนาม หรือ
คํากริยา
2. แบบทัว่ ๆ ไป
แบบเฉพาะเจาะจง

แบบทดสอบเรื่อง การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค
ใหถูกตองตามหลักภาษา
คําสั่ง จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุด
1. ขอความตอไปนี้ควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ
(1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอื่นๆ นํามาแกงเลียง
(2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทิจิ้มน้ําพริกกิน
(3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเนื้อทั้งเมล็ดอรอยมาก
(4) ผลแกนั้นใชรบั ประทาน เนื้อหวานเย็น ชุมคอชื่นใจดี
1. (1) – (2) – (3) – (4)
2. (1) – (3) – (4) – (2)
3. (2) – (1) – (3) – (4)
4. (2) – (3) – (4) – (1)
2. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม
(1) ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา
(2) การนําวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว
(3) หากไมมีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอื่นๆ
(4) การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน
1. (4) – (3) – (2) – (1)
2. (1) – (2) – (4) – (3)
3. (2) – (1) – (3) – (4)
4. (3) – (2) – (1) – (4)
3. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม
(1) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสียงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต
(2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป
(3) เพราะเมื่อเสียงผานขึ้นไปถึงยอดกําแพง มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปนเสียงดังขาม
กําแพงไปได
(4) แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางนั้น กําแพงก็จะปองกันเสียงไดเพียง 10 เดซิเบล
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บทความ
บทความสั้น
รูปแบบที่ 1 ประโยคสอดคลอง ตีความประโยค ไมสอดคลอง ตีความไมถูกตอง มีประมาณ 5 ขอ
รูปแบบนี้ไมจาํ เปนตองหาประธาน โดยสามารถตีความจากขอตาง ๆ ตามขางบนได
รูปแบบที่ 2 สรุปใจความสําคัญ หาประธาน ตัดตัวเลือกที่ไมมีประธาน เหลือไวเฉพาะที่มีประธาน \
เทานั้น อานและขีดเสนใตคําที่สําคัญขางตน ประธาน + คําที่สําคัญ คือคําตอบ
รูปแบบที่ 3 เรื่องยอย ๆ
1. ขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด ทําเชนเดียวกับรูปแบบที่ 2 (ออกครั้งละ 1 ขอ)
2. ขอความขางตนผูเขียนมีจุดประสงคอยางไร หรือจุดประสงคของบทความ ทําโดยใช กลุม คํา
ภาษาแสดงทรรศนะ สวนมากภาษาแสดงทรรศนะจะแสดงไวทายบทความ
3. ขอความขางตนกลาวไวกี่ประเด็น (ขอสอบจะตอบ 2 ประเด็นทุกครั้ง)
4. ขอสอบใหแยกความแตกตางของคําในพจนานุกรม เชน เรื่องเม็ด กับเมล็ด
5. ความแตกตางของคําศัพท
6. ขอสอบใหบริบทมาและศัพทที่ขีดเสนใต แลวถามความหมายของศัพทโดยการแปลจากบริบท
ขางเคียง
7. ขอสอบใหความหมายของศัพทแตใหหาคําจํากัดความ
8. การหาประโยคที่มีความหมายหรือโครงสรางประโยคที่เหมือนกัน

แนวขอสอบการอานขอความ – สรุปความ – ตีความ
1. นอกจากการเจรจาระหวางรัฐทั้งสองรัฐ ซึ่งเปนการติดตอระหวางรัฐเปนสวนใหญแลวการติดตอกันแบบ
หลายฝายพรอมกันก็มีมากขึ้น ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพื่อตกลงกัน ในปญหาเฉพาะอยาง
ขอความนี้ตีความอยางไร
ก. ปจจุบันการติดตอระหวางรัฐมีมากขึ้น
ข. การเจรจาแบบหลายฝายนัน้ ปญหาตองเกี่ยวของกับทุกฝาย
ค. การแกปญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝายไดรับความนิยมมากขึ้น
ง. วัตถุประสงคของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝายตางกัน
2. ความสับสนหรือไมเขาใจความหมายของคํา ทําใหเลือกใชคําผิดความหมายสื่อกันไมเขาใจ เชนคําวา
ประชากร ประชาชน ประชาคม แมจะมีความใกลเคียงกันแตหากใชผิดที่ก็ผิดความ
ขอความขางตนสรุปไดอยางไร
ก. คําวาประชากร ประชาชน ประชาคม มีความหมายเหมือนกัน
ข. คําที่มีความหมายเหมือนกันมักทําใหเกิดความสับสนและเขาใจความหมายไมตรงกัน
ค. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันตองใชในที่เดียวกัน จึงไมสับสน
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ง. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันหากไมเขาใจความหมายของคําทําใหสื่อกันไมเขาใจ
3. การเก็บภาษีอากรนั้นเปนมาตรการสําคัญของรัฐบาลในการลดชองวางความเหลื่อมล้ําของคนจนและคน
รวย
ขอความนี้ตีความวาอยางไร
ก. ความเหลื่อมล้าํ ของคนจนและคนรวยสามารถขจัดไดดวยวิธีการเก็บภาษีอากร
ข. มาตรการสําคัญที่สุดของการเก็บภาษีอากรคือลดชองวางของฐานะในชนชั้นที่แตกตางกัน
ค. การลดชองวางความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนและคนรวยเปนมาตรการสําคัญของรัฐบาล
ง. การเก็บภาษีอากรชวยใหชอ งวางระหวางชนชั้นที่ตางกันลดนอยลง
“ อยาคิดวามนุษยเปนสวนหนึ่งและเปนสวนหนึ่งซึ่งมีความหมายมากตอความยัง่ ยืน หรือลมสลายของ
ธรรมชาติจงคิดวามนุษยไมเพียงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทานั้น แตมนุษยเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ธรรมชาติทั้งหมดดวย ”
4. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน
ก. เราคือธรรมชาติ และธรรมชาติ คือเรา
ข. เรากับธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของโลกทั้งหมด
ค. เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและมีผลตอธรรมชาติ
ง. เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทานั้น
5. ขอใดอนุมานไดจากขอความขางตน
ก. การทําลายธรรมชาติเทากับเปนการทําลายมนุษยเอง
ข. การดํารงอยูและวิถชี ีวติ ของมนุษยมผี ลตอธรรมชาติมาก
ค. ธรรมชาติไมสามารถอยูไดอยางยั่งยืนหากปราศจากมนุษย
ง. การทําลายของมนุษยแทจริงก็คือการทําลายธรรมชาตินั่นเอง
6. ภาวะสังคมไทยในปจจุบันยังเปดโอกาสใหคนพิการนอยมาก ทั้งนี้เพราะการเผยแพรความรูความเขาใจ
จากหนวยงานของภาครัฐบาลไปสูสาธารณชนยังไมกวางขวางเพียงพอ
สาระสําคัญของขอความนี้คือขอใด
ก. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ
ข. สาเหตุที่คนพิการดอยโอกาส
ค. การแกไขปญหาสังคมของรัฐบาล
ง. การเผยแพรความรูความเขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาล
7. ระบบคุณธรรมถูกนํามาใชในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยมาเปนเวลานานถึง 60 – 70 ป
แลว แตการบริหารงานบุคคลตามหลักของระบบคุณธรรมก็ยังดําเนินไปอยางไมสมบูรณเรียบรอย
ขอความนี้สรุปไดวาอยางไร
ก. ระบบคุณธรรมลมเหลวในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย
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ศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับกรมยุทธทหารบก
Telephone calls in a military office
สํานวนภาษาอังกฤษ (expressions) ที่ใชบอยในการสนทนาทางโทรศัพท พรอมทั้ง
ยกตัวอยางบทสนทนาทางโทรศั พทในสานักงานทหารสามบทสนทนามาเปนตัวอยางในการ
ฝกพูด เริ่มจากสานวนที่ใชเมื่อเราเปนผูรับสาย (Taking a Call)
EXPRESSIONS
Good morning/afternoon/
evenings,
Operations
room.
Can you give me your
name and rank?
Wait a minute, please. /
Just a moment, please.
Please say again.

แปล
ใชเมื่อ
สวัสดีครับ หองยุทธการครับ ใชเมื่อรับสายครั้งแรก ให
กลาวสวัสดี และบอกชื่อสา
นักงาน
ขอทราบยศ และ ชื่อ ดวย ถามชื่อและยศ
ครับ
บอกใหคูสนทนารอสายสักครู
รอสักครู ครับ

กรุณาชวยพูดอีกครั้งไดไหม ได ยิ น คู ส นทนาไม ชั ด เจน
ครับ
ตองการให คูสนทนาพูดใหม
อีกครั้ง
ต อ งการพู ด ทวนข อ ความที่
I read back. / I’ll say again. ผมขอทวน นะครับ
รับมา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง

ตอไปจะแนะนาสานวนที่ใชเมื่อเราเปนผูตอโทรศัพท (Calling)
EXPRESSIONS
แปล
This is Captain Tiger.
รอ ยเอกไทเกอร พู ด สายครั บ
I’d like to speak to ขอพูดกับรอยโทหญิงทิฟฟานี
Lieutenant Tiffany.
ครับ
I’ll call back.
เดี๋ยวจะโทรกลับครับ

ใชเมื่อ
แนะนาตัวกับผูพูดปลายสาย
และบอกวาจะขอพูดกับใคร
ใชในกรณีที่ไมวางจะพูดสาย
แลวบอกวาจะโทรกลับทีหลัง
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ในลําดับถัดไปผูเขียนอยากใหดูการใชสานวนที่กลาวมาแลว ในบทสนทนา เปนบทสนทนาระหวาง
Tiffany และ Tiger
Conversation 1.
Lt.Tiffany : Good morning, Ops (Operations) Room. (สวัสดีคะ หองยุทธการคะ)
Capt.Tiger : Good morning. I’d like to speak to the Duty officer.(สวัสดีครับ ขอพูดกับ
นายทหารเวรครับ)
Lt.Tiffany : Can you give me your rank and name, please sir.(ขอทราบยศและชื่อดวยคะ)
Capt.Tiger : I’m Captain Tiger from 1st Battalion. (ผมรอยเอกไทเกอรจากกองพันที่1 ครับ)
Lt.Tiffany : Wait a minute, please sir. (รอสักครูนะคะ)
Conversation 2
Lt.Tiffany : Good morning, Ops Room. (สวัสดีคะ หองยุทธการคะ)
Capt.Tiger : This is Captain Tiger from Movement Control. I’d like to speak to
Lieutenant Annabell. (รอยเอกไทเกอรจากควบคุมเคลื่อนยายครับ ขอพูดกับหมวดแอนนาเบล
ครับ)
Lt.Tiffany : Wait a minute, please sir. (รอสักครูคะ)
เดินไปตาม
I’m sorry, Lieutenant Annabell isn’t in the office at the moment. She’ll be back
at 1500 hours. (หมวดแอนนาเบลไมอยูที่หองทางานคะ จะกลับเขามาประมาณ 1500 คะ)
Capt.Tiger : I’ll call back. Thank you. (เดี๋ยวผมจะโทรไปอีกทีครับ ขอบคุณ)
Lt.Tiffany : Thank you, good bye. (คะ สวัสดีคะ)
MILITARY TIME (เวลาทางทหาร)
The 24-hour clock
การบอกเวลาภาษาอังกฤษทั่วไป ตางจากการบอกเวลาทางทหาร ขอแตกตางที่สาคัญคือ การบอก
เวลาในภาษาอังกฤษทัว่ ๆไปใชเลข 1 ถึง 12 และใส a.m. และ p.m. ตอทายเพื่อบอกวาเปนชวงไหน
ของวัน สวนการบอกเวลาทางทหารนั้น ใชระบบ 24 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในการบอก
เวลา ระบบ 24 ชม. (The 24-hour clock) ใชเลข 1 ถึง 23 สวนเวลาเที่ยงคืนใชเลข 00 หรือ 24 การ
ใชระบบ 24ชั่วโมงนี้ ไมตองใส a.m. และ p.m. ตอทาย ตารางดานลางแสดงระบบเวลาที่ใชกันทั่วไป
(Regular Time) เปรียบเทียบกับเวลาทางทหาร (Military Time)
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Regular Time
(เวลาทั่วไป)

Military Time
(เวลาทหาร)

Regular Time
(เวลาทั่วไป)

Midnight
1:00 a.m.
2:00 a.m.
3:00 a.m.
4:00 a.m.
5:00 a.m.
6:00 a.m.
7:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.

0000
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100

Noon
1:00 p.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.
9:00 p.m.
10:00 p.m.
11:00 p.m.

Military
Time
(เวลาทหาร)
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300

วิธีการอานเวลาทหาร มีหลักการอานดังนี้
1400 = fourteen hundred
1515 = fifteen fifteen
1435 = fourteen thirty five
1528 = fifteen twenty-eight
1500 = fifteen hundred
เลข 0 ที่อยูเดี่ยวๆ ในตําแหนงดานหนา และตรงกลาง อานวา zero ยกตัวอยางเชน:
0800 = zero eight hundred
0805 = zero eight zero five
แตการอานเลข 0 ที่ตาแหนงสุดทาย ไมเขาหลักที่กลาวมาดานบน ใหอานดังตัวอยางที่ให:
1110 = eleven ten
1620 = sixteen twenty
ไมควรใชคาวา midnight ในการบอกเวลา ควรเลี่ยงไปใช
2400 = twenty-four hundred
2359 = twenty-three fifty-nine
0001 = zero zero zero one

23

สั่งซื้อไดที่
www.SheetRam.com
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,
085-9679080,085-9993722,085-9993740

แจงการโอนเงิน พรอมชือ
่ และอีเมลลที่
LINE ID : sheetram
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,
085-9993722,085-9993740

