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ความรูเกี่ยวกับบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) 
 

ประวัติความเปนมา 
จากสนามมาสระปทุม สูสนามบินดอนเมือง   

กิจการ การบินของประเทศไทยเริ่มตนเมื่อป 2454 โดยระหวางวันที่ 2-8 กุมภาพันธ 2454 
นักบินชาวเบลเย่ียมชื่อ ฟน เดน บอรน (Van den Born) ไดนําเคร่ืองบินออรวิลล ไรท 
(Orville Wright) มาบินแสดงเปนครั้งแรกในประเทศไทยที่สนามมาราชกรีฑาสโมสร ปทุม
วัน      
 
หลังจากนั้น ประเทศไทยก็ไดมีพัฒนาการดานการบิน เชน การสงนายทหารไปศึกษาดาน
การบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในป 2454 การสั่งเครื่องบินชุดแรกของประเทศไทย ในป 
2456 ทั้งนี้ กิจการดานการบินในระยะแรกอยูในความรับผิดชอบของกรมจเรการชาง
ทหารบก โดยใชสนามมาราชกรีฑาสโมสร เปนสวนหนึ่งของสนามบิน และเรียกชื่อวา 
สนามบินสระปทุม อยางไรก็ตามเนื่องจากในระยะตอมา สนามบินสระปทุมคับแคบ มีที่ตั้ง
ไมเหมาะสม จึงมีการเลือกพื้นที่สนามบินใหม ซึ่งในที่สุดไดเลือกพื้นที่ "ดอนเมือง” และจึง
เปนสนามบินดอนเมือง โดยมีเครื่องบินลงปฐมฤกษ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457 ซึ่งเมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2457 ไดมีการตั้งกรมการบินทหารบกมาดูแล ซึ่งรากฐานมั่นคงของ
กิจการการบินของไทย ไดเริ่มตน ณ ที่นี่ 
  

ทอท.เริ่มดําเนินกิจการ 
ในป พ.ศ.2483  กองทัพอากาศไดจัดตั้งกองการบินพลเรือนข้ึนเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับ
การบิน ระหวางประเทศ และอีก 8 ปตอมาก็ไดยกฐานะจากกองเปนกรม และไดปรับปรุง
สนามบินดอนเมืองเปนทาอากาศยานสากลเรียกวา  "ทาอากาศยานดอนเมือง” กอน
เปล่ียนมาใชชื่ออยางเปนทางการวา " ทาอากาศยานกรุงเทพ ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
พ.ศ.2498 ตอมา รัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติวาดวยการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2522 โดยกําหนดใหจัดตั้งการทาอากาศยานข้ึนเรียกวา การทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย หรือ ทอท. และใหใชชื่อภาษาอังกฤษวา Airports Authority of Thailand ยอ
วา AATโดยมีพนักงาน ทอท.ไดเขาปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2522  จึงไดถือเอาวันนี้เปนวันสถาปนา ทอท.  
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ขยายกิจการ 
นับตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการทาอากาศยานกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ทอท.
ไดปรับเปล่ียนแนวการบริหารงานเปนเชิงธุรกิจมากย่ิงข้ึน การบริหารงานทาอากาศยาน
กรุงเทพมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปอยางมาก จนทําให ทอท.เปนรัฐวิสาหกิจที่มี
ฐานะท่ีมั่นคง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาทาอากาศยานของไทยใหกาวหนาข้ึนไปอีก ซึ่ง
ตอมา ทอท.ไดรับโอนทาอากาศยานสากลในสวนภูมิภาคอีก 4 แหงจากกรมการบิน
พาณิชยมาดําเนินการตามลําดับ ไดแก ทาอากาศยานเชียงใหม (รับโอนเมื่อวันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ.2531) ทาอากาศยานหาดใหญ (รับโอน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531) 
ทาอากาศยานภูเก็ต (รับโอนเมื่อวันที่  8 ตุลาคม พ.ศ.2531) และทาอากาศยานเชียงราย 
(รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให ทาอากาศยานเชียงราย ใชชื่อใหมวา "ทาอากาศยานแมฟาหลวง 
เชียงราย” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2553) และเขาบริหารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2546 โดย ทอท.ไดปรับปรุงอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ของทาอากาศยานเหลานั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการทุก ๆ ดาน และ
ไดจัดทําแผนพัฒนาทาอากาศยานใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของการขนสงทาง 
อากาศที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
   

กาวสูการเปนบริษัทมหาชน 
กิจการของ ทอท.เจริญรุดหนาจนนําไปสูการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญคือ การแปลงสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัด และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 
โดยใชชื่อ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และยังคงเรียกชื่อยอวา ทอท.
เชนเดิม สวนภาษาอังกฤษใหใชวา Airports of Thailand Public Company Limited 
เรียกโดยยอวา  AOT   
   

ทสภ.เริ่มใหบริการ 
เมื่อ ทอท.ไดเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 ทาอากาศ
ยานกรุงเทพ จึงเปล่ียนชื่ออีกครั้งเปนทาอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
2550 โดยทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนทาอากาศยานหลักของประเทศ ซึ่งใหการตอนรับ
ผูเดินทางทั่วโลกปละกวา 40 ลานคน 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ทอท. มีรายไดมาจาก (ก) รายไดจากกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่ง
ประกอบดวยคาธรรมเนียมในการขึ้น ลงของอากาศยาน (Landing Charge) 
คาธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน(Parking Charge) คาธรรมเนียมการใชสนามบิน 
(Passenger Service Charge) และคาเคร่ืองอํานวยความสะดวก(Aircraft Service 
Charge) (ข) รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน(Non Aeronautical Revenue) ซึ่ง
ประกอบดวยรายไดสวนแบงผลประโยชน (Concession Revenue) คาเชาสํานักงานและ
คาเชาอสังหาริมทรัพย (Office and Real Property Rents)  และ รายไดจากการ
ใหบริการ (Service Revenue) ทั้งนี้ ในการดําเนินงาน ทาอากาศยาน ทอท. ยังมี
ผูประกอบการภายนอกเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการท่ีจําเปนบาง สวน เชน 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทย แอรพอรตส กราวด เซอรวิสเซส 
จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการภาคพื้นดิน รวมทั้งการใหบริการผูโดยสารตามสัญญาอนุญาตให
ดําเนินกิจการภายในทา อากาศยานซึ่งทํากับบริษัทดังกลาว นอกจากนี้ยังมี
ผูประกอบการรายอื่นที่ใหบริการรานคาปลีก ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเก็บสินคา รถ
ลีมูซีน บริการท่ีจอดรถ และส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทตางๆ โดยผูประกอบการ
ตางๆ เหลานี้ จะตองชําระคาตอบแทนสวนแบงผลประโยชน (Concession Fees) คาเชา
พื้นที่ (Rent) และคาบริการ(Service Charges) สวนผูเชาพื้นที่บางรายที่ไมไดเขาทํา
สัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการนั้นจะ ชําระเพียงคาเชาพื้นที่และคาบริการให ทอท. 
เทานั้น  
  

ทอท. มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการทาอากาศยาน 
คณะผูบริหารของ ทอท. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานบริหารจัดการทา
อากาศยานเปนอยางดี รวมถึงมีการวางแผนพัฒนาทาอากาศยาน และปรับปรุงทาอากาศ
ยาน ใหอยูในระดับมาตรฐานสากล และมีศักยภาพสามารถรองรับความตองการของ
ลูกคาได  

 
 
 



ห น า  | 7 

 

วิสัยทัศน 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)(ทอท.) คือ ผูนําธุรกิจทาอากาศยานในภูมิภาค
เอเชีย 
 

พันธกิจ 

ดําเนิน ธุรกิจทาอากาศยานดวยมาตรฐานเหนือระดับ ใหบรกิารดวยใจรัก พรอม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 
 

คานิยม 

"ปลอดภัย คอื มาตรฐาน บริการ คือ หัวใจ” 
จิตสํานึกในการใหบริการ ใหบริการดวยความเขาใจความหมายของการใหบริการ  
การรวมกันทํางานความสามัคคี ทาํงานเปนทีม ใหความสําคัญกับเปาหมายของ 

องคกรมากกวาเปาหมายสวนตัว  
การ เรียนรูอยางตอเนื่อง ศึกษาเรียนรูการเปล่ียนแปลงในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับธุรกิจของ ทอท. และคูเทียบ เพื่อใหสามารถที่จะแขงขันกับคูเทียบได และมี 
ความตั้งใจท่ีจะศึกษาพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการ ปฏิบตัิงานในหนาที่
ใหดีย่ิงข้ึนไป  

ความโปรงใสและสํานึกในความรบัผิดชอบ ปฏิบตัิงานดวยความโปรงใสตรวจสอบ 
ได และสํานึกในความรบัผิดชอบตอลูกคา ตอผูถือหุน ตอคูคา ตอสังคมและ ประเทศชาติ 
 

จุดเนนเชิงกลยุทธ 
 

 

เพิ่มคุณคาใหแกลูกคา ลูกคาตองมากอน 
สรางมูลคาเพิ่มแกองคกร 
พัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

 กลยุทธของ ทอท. 
กลยุทธที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาธุรกิจและการตลาด 
กลยุทธที่ 3 บริหารจัดการองคการสูประสิทธิภาพสูง 
กลยุทธที่ 4 สรางความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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พระราชบัญญัตกิารทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522 

เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ 

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหง 

ประเทศไทย พ.ศ. 2522” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทาอากาศยาน” หมายความวา สนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศ

ยานท่ีอยูในอํานาจดําเนินการของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
“กิจการทาอากาศยาน” หมายความวา กิจการจัดตั้งสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว

ของอากาศยาน การจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ การใหบริการในลาน
จอดอากาศยาน การใหบริการชางอากาศ และการใหบริการตาง ๆ เกี่ยวกับอากาศยาน ผู
ประจําหนาที่ สินคา พัสดุภัณฑ ผูโดยสาร และลูกจางของผูประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ 
รวมตลอดถึงการใหบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการ
ดังกลาว 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการการทาอากาศยานแหง

ประเทศไทย 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยรวมทั้ง

ผูวาการ 
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“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
“เจาพนักงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให

มีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 
(1) ออกกฎกระทรวงกําหนดเขตทาอากาศยานโดยใหมีแผนท่ีแสดงเขตทาอากาศ

ยานแนบทายกฎกระทรวงนั้นดวย 
(2) ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุม การปรับปรุง และการใหความสะดวกและ

ความปลอดภัยแกกิจการทาอากาศยานในเขตทาอากาศยาน กฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจออกขอบังคับกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนั้นอีกชั้นหนึ่งก็ได 

(3) แตงตั้งเจาพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้นเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด 1 
การจัดตั้ง ทุน และทุนสํารอง 

มาตรา 5 ใหจัดตั้งการทาอากาศยานข้ึนเรียกวา “การทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย” เรียกโดยยอวา “ทอท.” และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Airports Authority of 
Thailand” เรียกโดยยอวา “AAT” 

ให ทอท. เปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศ
ยาน รวมท้ังการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศ
ยาน 

มาตรา 6 ใหกิจการของ ทอท. ไมตองตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานและลูกจางของ ทอท. 
ตองไดรับการคุมครองแรงงานไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน 

มาตรา 7 ทอท. มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือ
ตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดในและนอกราชอาณาจักรก็ได แตการตั้งสํานักงานสาขานอก
ราชอาณาจักร ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 
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สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติวาดวยการปฏิบัติตออากาศ
ยานทีก่ระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 

สราวุฒิ  ลออัศจรรย 

  
1. หลักการและเหตุผล ในการปฏิบัติหนาที่ปองกันราชอาณาจักรของ

กองทัพอากาศ เจาหนาที่ทหารอากาศมีความจําเปนตองทําการตรวจอากาศยานในอากาศ
ทุกเคร่ือง ตอเนื่องกันตลอดเวลา (ใชบังคับกับการเดินอากาศของอากาศยานในราชการ
ทหาร ราชการตํารวจ และราชการสวนอื่นดวย) และในการปฏิบัติการพิสูจนฝาย ถาปรากฏ
วาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอากาศยานเครื่องใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามกฎหมายวาดวย
การเดินอากาศยานหรือกฎหมายอื่น สมควรใหเจาหนาที่ทหารอากาศมีอํานาจสั่งหรือบังคับ
ใหอากาศยานนั้นลงยัง สนามบินหรือสถานที่อื่นใดได ตลอดจนสามารถใชอาวุธบังคับไดตาม
ความจําเปน  จึงตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

  
2. สาระสําคัญ 
ผูควบคุม อากาศยาน(เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร)ที่จะทําการบินในประเทศ

ตองแจงกําหนดการ ใชอากาศยานและแผนการบินตอสวนราชการที่มีหนาที่เกี่ยวกับการ
เดินอากาศ หรือเจาหนาที่ทหารอากาศ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

กรณีเมื่อมีเหตุอันควรสงสยัอยางหนึ่งอยางใดวา 
1.อากาศยาน เครื่องใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่ไดแจงกําหนดการใชอากาศ

ยานและแผนการ บินตอสวนราชการที่มีหนาที่เกี่ยวกับการเดินอากาศหรือเจาหนาที่ทหาร 
อากาศ 

2.มีการฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 
หรอือนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ ที่เกี่ยวกับการข้ึนลงของอากาศยาน เสนทาง
บิน การบินเขา หรือผานเขตหามหรือเขตจํากัดการบิน การใชเครื่องถายภาพในอากาศยาน
หรือจากอากาศยาน การบังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบินหรือทิ้งรมอากาศ การพา
อาวุธยุทธภัณฑไปกับอากาศยาน การบินออกไปนอกราชอาณาจักร หรือการบินผานหรือข้ึน
ลงในราชอาณาจักร 
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3.หากอากาศยานเครื่องใดมีพฤติการณที่อาจกอใหเกิดภยันตรายแก
ราชอาณาจักรหรือมี การกระทําความผิดอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของชาติหรือเปนภัย
ตอสาธารณะ 

4.มีการกระทําความผิดอื่นเกิดข้ึนในอากาศยานหรือโดยใชอากาศยานเปน
พาหนะ หรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดดังกลาวเกิดข้ึน 

ใหเจาหนาที่ทหารอากาศมีอํานาจทําการพิสูจนฝาย โดยการสอบถาม ตรวจ
พิสูจนสัญชาติและทะเบียนอากาศยาน รวมกับการสอบทานแผนการบิน รวมถึงรายละเอียด
ของเครื่องบิน 

ถาผลของ การพิสูจนฝายทําใหมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอากาศยานเครื่องใดได
กระทําการ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตามที่กลาวไวขางตน ให
เจาหนาที่ทหารอากาศมีอํานาจส่ังหรือบังคับใหอากาศยานท่ีตรวจพบนั้น ลงยังสนามบิน 
หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่งได และในกรณีที่จําเปนใหมีอํานาจใชอาวุธประจําอากาศ
ยานบังคับได (มาตรา 6และ7) 

เมื่อเจาหนาที่ทหารอากาศไดส่ังหรือบังคับใหอากาศยานใดลงยังสนามบินหรือ
ที่ข้ึนลงชั่วคราวแลว ใหเจาหนาที่ทหารอากาศมีอํานาจปฏิบัติตออากาศยาน ผูควบคุม
อากาศยานและบุคคลในอากาศยานดังตอไปนี้ 

1.ตรวจและคนอากาศยานที่ถูกบังคับลง 
2.สอบสวนผูควบคุมอากาศยานและบุคคลในอากาศยานนั้น 
3.ถาการ ตรวจคนอากาศยานหรือการสอบสวนปรากฏวามีส่ิงของซึ่งมีไวเปน

ความผิด หรือมีการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยวามีการกระทําผิดกฎหมาย ใหเจาหนาที่
ทหารอากาศมีอํานาจจับและควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดนั้น ไวเพื่อทําการสอบสวน
ไดไมเกินเจ็ดวัน กอนที่จะสงตัวพรอมกับส่ิงของที่ผิดกฎหมายใหพนักงานสอบสวนพรอม
ดวยสํานวน การสอบสวนเทาที่ทําไว หรือจะสงตัวบุคคลดังกลาวพรอมกับส่ิงของที่ผิด
กฎหมายใหพนักงานสอบสวนใน ทันทีโดยตนไมทําการสอบสวนก็ได 

4.ยึดอากาศยานนั้นไวเพื่อเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีจนกวาพนักงาน
อัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด แตถาความปรากฏจากการสอบสวนวา
ผูควบคุมอากาศยานนั้นไมมีเจตนาฝาฝนการใชอากาศยานหรือแผนการบิน และไมมีการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย หรือไมมีส่ิงของที่มีไวเปนความผิดในอากาศยานนั้น ใหปลอยอากาศ
ยานนั้นไปได 
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ความรูทางดานการใชภาษาไทย 
 

การใชคํา 

 

 หลักในการใชคํา   
1. ใชคําใหถูกตองและตรงความหมาย 
    1) การใชคําที่มีความหมายหลายอยาง ตองคํานึงถึงขอความที่แวดลอมดวย 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ไมกํากวม เชน ประโยคที่ 1 วา “เขาไมเห็นขันเลย” คําวา “ขัน” อาจจะ
หมายถึงภาชนะก็ได  ความรูสึกก็ได หรือช่ือคนก็ได ดังน้ันถาหากจะใหคําวา “ขัน” มีความหมาย
แนชัดลงไปก็ตองใชขอความแวดลอมเสียใหมคือ “เขาไมเห็นขันใบน้ันเลย” (ภาชนะ) “เขาไมเห็น
มีรูสึกขันเลย” (ความรูสึก) หรือ “เขาไมเห็นนายขันเลย” (ช่ือคน) 

   2) การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน จะตองเลือกคําท่ีมีความหมายตรงตัว
ท่ีสุดมาใชจึงจะถูกตอง เชน ติดขัดกับขัดของ สอดสองกับสอดสาย ขบกับกัด ฯลฯ ดังประโยค
ตอไปนี้ 

 หลอนพยายามสอดสองสายตามองหาเขา    (ไมได) 
 หลอนพยายามสอดสายสายตามองหาเขา    (ได) 
 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรขัดของ    (ไมได) 
 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรติดขัด    (ได) 
 จอยถูกสุนัขขบ       (ไมได) 
 จอยถูกสุนัขกัด       (ได) 

    3) การใชคําที่มีความหมายโดยนัย จะตองเขาใจความหมายนั้นใหถองแท
เสียกอนแลวพยายามใชใหถูกตอง เชน  

 กฎหมายฉบับน้ีออกมานานจนนับวาอยูในวัยดึก   (ไมได) 
 ยายมีอายุมากขนาดจัดอยูในวัยดึก    (ได) 
 นักเรียนถูกครูซักฟอก      (ไมได) 
 นักการเมืองถูกนักหนังสือพิมพซักฟอก    (ได) 
 เด็กคนนั้นกินสมุดเพ่ือนต้ัง 2 เลม     (ไมได) 
 การกอสรางคร้ังน้ันมีการกินกันอยางมโหฬาร   (ได) 
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   4) การใชลักษณนาม จะตองรูวาควรใชกับคํานามใดและใชท่ีใด โดยใชได 2 ลักษณะ 
 ใชตามหลังคําบอกจํานวนนับ เชน อาคาร 5 หลัง  รถเกง 3 คัน  
 ใชตามหลังคํานามเมื่อตองการเนนขอความนั้น เชน อาคารหลังน้ี  หนังสือเลมน้ัน 

5) การใชคําบุพบท ตองใชใหถูกตองตามความหมาย เพราะคําบุพบทตางกันจะ
ทําใหความหมายตางกัน เชน  

 เขาใหเงินแกฉัน  หมายถึง ฉันไดเงินท่ีเขาให 
 เขาใหเงินกับฉัน  หมายถึง เขาใหเงินไวท่ีฉัน 
 ฉันเห็นดวยตาของฉัน หมายถึง ฉันใชตามอง 
 เขาทําตอหนาตอตาฉัน หมายถึง เขาทําซ่ึงหนาฉัน 

6) การใชอาการนาม ตองใชใหตรงความหมาย เพราะบางทีก็มี “การ” หรือ 

“ความ” เติมหนาคํากริยาหรือคําวิเศษณเพียงคําเดียว เชน มีคําวา “การเรียน” แตไมมี “ความ
เรียน” หรือบางทีก็มีท้ัง “การ” และ “ความ” เชน การรูและความรู  การตายและความตาย 
โดยมีวิธีการใช ดังน้ี 

   ถาหมายถึงการกระทําก็ใชคําท่ีมี “การ” เชน การตายในสนามรบเปนเกียรติ
ของทหาร 

  ถาหมายถึงความเปนอยูก็ใชคําท่ีมี “ความ” เชน ทุกคนหนีความตายไมพน 
7) การใชคําพอง ซ่ึงคําพองมีอยู 2 แบบ คือ  
  คําพองรูป คือ คําท่ีมีรูปเหมือนกันแตออกเสียงไมเหมือนกัน ซ่ึงถาออกเสียง

ผิด ความหมายก็จะไมตรง เชน “เพลา” (ออกเสียงวา เพ-ลา) หมายถึง เวลา สวน “เพลา” (ออก
เสียงวา เพลา) หมายถึงสวนประกอบชนิดหน่ึงของรถ 

 คําพองเสียง คือ คําท่ีมีรูปไมเหมือนกันแตออกเสียงเหมือนกัน ดังน้ันเวลา
เขียนตัวสะกดการันตใหถูกตองตามความหมาย มิฉะน้ันความหมายจะผิดไป เชน กาล การ  
กาญจน  ลวนออกเสียงวา “กาน” ท้ังส้ิน 

2. ใชคําใหเหมาะสมหรือใหถูกระดับ 
  1) การใชคําใหเหมาะกับกาลเทศะ คือ รูวาโอกาสใดและสถานที่เชนไรควรใชคํา
อยางไรจึงจะเหมาะสม เชน ในโอกาสที่ไมเปนทางการก็ใชคําในระดับท่ีไมเปนทางการ หรือใน
เวลาเขียนเร่ืองประเภทบันเทิงคดีก็อาจใชคําไดทุกระดับ แมกระทั่งคําหยาบหรือคําตํ่า ท้ังน้ีเพ่ือ
สรางบรรยากาศหรือลักษณะของตัวละครใหสมจริง แตในโอกาสที่เปนทางการจะใชไดเฉพาะราชา
ศัพท คําสุภาพ และศัพทบัญญัติเทาน้ัน จะใชคําระดับอื่นไมไดเด็ดขาด 
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การเขียนภาษาใหถูกตอง 
ขอบกพรองของประโยค  มีดังน้ี 

1. ใชคําผิดความหมาย     2.   ใชคําผิดหนาที่  

3.   ใชสํานวนตางประเทศ     4.   ใชภาษาฟุมเฟอย 
5.   ใชภาษากํากวม      6.   เรียงลําดับคําไมถูกตอง 
7.   ประโยคไมจบเพราะขาดสวนสรุป   8.   ใชคําเชื่อมผิด 
1.    ใชคําผิดความหมาย  
ประโยคบกพรอง : เม่ืองบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดรอนคนงานท่ีไมจําเปนออก 
ประโยคถูกตอง : เม่ืองบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดคนงานที่ไมจําเปนออก 
เหตุผล  : ตัดรอน   =   ตัดไมตร ี
ประโยคบกพรอง : บานหลังน้ีพังโยเยเน่ืองจากถูกพายุใหญพัดเม่ือสัปดาหที่แลว 
ประโยคถูกตอง : บานหลังน้ีพังเน่ืองจากถูกพายุใหญพัดเม่ือสัปดาหที่แลว 
เหตุผล  : โยเย   =   โยกคลอน   ใชกับคําวา  “  พัง  ”   ไมได 
 
2. ใชคําผิดหนาที่   

 ประโยคบกพรอง : คนเราเลือกเกิดไมได  แตเลือกอนาคตไดถามีมุมานะ 
 ประโยคถูกตอง : คนเราเลือกเกิดไมได  แตเลือกอนาคตไดถามีความมุมานะ 
 เหตุผล  : “ มุมานะ ”  เปนคํากิริยา  คําที่ใชถูกตองคือคํานาม  “ ความมุมานะ ”   
     เปนคํานาม 
 ประโยคบกพรอง : อีรักถูกโดดเด่ียวจากโลกภายนอก  องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี 
     การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว 
 ประโยคถูกตอง : อีรักถูกทอดทิ้งจากโลกภายนอก  องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี 
     การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว 
 เหตุผล  : “โดดเด่ียว” เปนคําวิเศษณ คําที่ใชถูกตองคือคํากิริยา “ ทอดทิ้ง ” เปน 
     คํากิริยา 
 ใชสํานวนตางประเทศ 

ประโยคบกพรอง : มันเปนเวลาบายเม่ือขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม 
ประโยคถูกตอง : ขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหมเวลาบาย  ( ก็เปนเวลาบาย ) 
เหตุผล  : “ มันเปน... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
ประโยคบกพรอง : เธอเดินเขามาในหองพรอมดวยรอยยิ้ม 
ประโยคถูกตอง : เธอเดินยิ้มมาในหอง 
เหตุผล  : “ พรอมดวยรอยยิ้ม... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
ประโยคบกพรอง : สมรักษซอนรางอยูในเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน 
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ประโยคถูกตอง : สมรักษสวมเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน 
เหตุผล  : “ ซอนราง... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
 
3. ใชภาษาฟุมเฟอย 

ประโยคบกพรอง : ชาติไทยเปนชาติเกาแกมาแตด้ังเดิม 
ประโยคถูกตอง : ชาติไทยเปนชาติเกาแก 
เหตุผล  : “ เกาแก ”  กับ  “ ด้ังเดิม ”  มีความหมายเหมือนกัน  ควรเลือกคําใดคํา
หน่ึง 
ประโยคบกพรอง : ผูตั้งเคหสถานบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสุทธิ ์
ประโยคถูกตอง : ผูตั้งบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสทุธิ ์
เหตุผล  : “เคหสถาน”  กับ “บานเรือน” มีความหมายเหมือนกัน ควรเลือกคําใด
คําหน่ึง 

4. ใชภาษากํากวม 

ประโยคบกพรอง : มีแตคนชมวาแมเลี้ยงฉันดี 
ประโยคถูกตอง : มีแตคนชมวาแมเลี้ยง+ฉันดี  หรือมีแตคนชมวาแม+เลีย้งฉันดี   
เหตุผล  : กํากวมตรงคําวา  “ แมเลี้ยง ”  ตีความหมายได  2  นัย 
ประโยคบกพรอง : ใหพนักงานเชือ่ฟงนายจางทุกคน 
ประโยคถูกตอง : ใหพนักงานทุกคนเชื่อฟงนายจาง 
เหตุผล  : กํากวมตรงคําวา  “ ทุกคน ”  ตีความหมายได  2  นัยคือ  พนักงานทุก
คน    
     นายจางทุกคน 

5. เรียงลําดับคําไมถูกตอง 

ประโยคบกพรอง : ฝนตกหนักจนทางขางหนามองไมเห็น 
ประโยคถูกตอง : ฝนตกหนักจนมองไมเห็นทางขางหนา 
ประโยคบกพรอง : เขาไมทราบสิง่ถูกตองวาเปนอยางไร 
ประโยคถูกตอง : เขาไมทราบวาส่ิงถูกตองเปนอยางไร 
ประโยคบกพรอง : เวียตกงบุกหมูบานโจมตใีกลกรุงพนมเปญ 
ประโยคถูกตอง : เวียตกงบุกโจมตีหมูบานใกลกรุงพนมเปญ 
ประโยคบกพรอง : ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันคือสอบเขารับราชการใหไดในขณะนี ้
ประโยคถูกตอง : ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันในขณะนีค้ือสอบเขารับราชการใหได 
ประโยคบกพรอง : อยางจริงใจผมนับถือคุณตัง้แตพบกันครัง้แรก 
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การเรียงประโยค 
1.      หาขอขึ้นตนประโยค  โดยยึดหลักดังน้ี 

  1.1  คํานาม  รวมทั้งคํา  “การ+กริยา”  และ “ความ+ วิเศษณ”  
  1.2  ชวงเวลา  รวมทั้งคํา เม่ือ  ใน  (ชวงเวลาถาไมขึ้นตนก็จะอยูประโยคสุดทาย) 
  1.3  คําเชื่อมบางคํา  เน่ืองจาก  แมวา  ถา  หาก  คําเหลาน้ีจะขึ้นตนไดตองรวมกับคํานาม 
  1.4  หนังสือราชการ  ขึ้นตนดวย  ตาม  ตามที่  ดวย 
 

2.     คําเชื่อมที่เปนคํามาตรฐานมี 11 คําคือ  ที่  ซ่ึง  อัน เพ่ือ ใน  โดย  ดวย  สําหรับ  ของ  จาก  ตาม                     
        คําเหลาน้ี  ข้ึนตนประโยคไมได    ยกเวนคําวา ใน+นาม จาก+นาม  ตาม+ขอบังคับ  ตาม+ 
          หนวยงาน   
        และคําเหลาน้ีอยูกลางประโยคถือเปนสวนขยายใหตัดสวนขยายเหลาน้ันทิ้ง 
3.     คําปดประโยค อีกดวย  ก็ตาม  น้ันเอง  ตอไป  เทาน้ัน  ถาคําเหลาน้ีลงทายของขอแลวสวนมาก 
        ขอน้ันจะเปนขอสุดทาย  ชวงเวลา  ประโยคคําถาม 
3.     โครงสรางประโยคที่ใชบอย  ทั้ง…และ….รวมทั้ง(ตลอดจน)  นอกจาก……แลวยัง(ยังตอง)  
        ไม………แต    แม…แต    ดังน้ัน+นาม+จึง   ถา……แลว(ยัง) 
5.      คํานามที่เปนชื่อเฉพาะจะตองบวกคํากริยา เชน  ประเทศสมาชิกอาเซียน  กระทรวงมหาดไทย 
6.      หากมีขอใดขึ้นตนดวยคําวา  และ หรือ  ใหใชเทคนิคหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 
7.      หากมีขอใดขึ้นดวยคําวา  กับ  ตอ  ใหหาคํากริยาที่ใชคูกัน  เชน  ประสานกับ  ชี้แจงกับ  ผลตอ 
8.      ในการเรียงหากเหลอื 2 ขอ  ใหพิจารณากริยาใดเกิดขึ้นกอน  หรือเกิดทีหลัง 
 
สรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี 
ข้ันที่ 1 หาประโยคแรกหรือประโยคที่ 1   ใหหาคําตอไปน้ี 
1. การ 

2. นามเฉพาะ (ถามี  2  คํา  ใหเอานามใหญขึ้นตน) 

3. เคร่ืองหมายคําพูด “...................” 

4. เพ่ือ (ใชขึ้นตนประโยคกรณีที่ไมมีคําที่สามารถขึ้นตนได) 

5. **** คําสันธานหรือคําเชื่อมหามนํามาขึ้นตนประโยคเด็ดขาด 

ข้ันที่ 2 หาประโยคสดุทายหรือประโยคที่ 4   ใหหาคําตอไปน้ี 
1. ..........เปนตน 

2. ..........ทั้งหมด,  ..........ทั้งสิ้น 

3. ..........ดวย,  ..........อีกดวย 

4. ..........มากที่สุด,   ..........มากย่ิงขึ้น 

5. ชวงเวลาถาขึน้ตนประโยคแรกไมไดใหนํามาไวที่ประโยคสุดทาย 
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ข้ันที่ 3 การหาประโยคที่  2  หรือ  ประโยคที่  3 
1. ขอความสุดทายของประโยคเปนคํานาม  ประโยคตอไปตองเปน  คําสันธาน หรือ คําสรรพนาม หรือ 

คํากริยา 

2. แบบทัว่ ๆ ไป    แบบเฉพาะเจาะจง 
 

แบบทดสอบเรื่อง  การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค 
ใหถูกตองตามหลักภาษา 

คําสั่ง  จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด 
1. ขอความตอไปน้ีควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ 

(1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอ่ืนๆ นํามาแกงเลียง 

(2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทจ้ิิมนํ้าพริกกิน 

(3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเน้ือทั้งเมล็ดอรอยมาก 

(4) ผลแกน้ันใชรับประทาน  เน้ือหวานเย็น  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  ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอ่ืนๆ 
(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) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสยีงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 

(2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป 
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(3) เพราะเม่ือเสียงผานขึ้นไปถงึยอดกําแพง  มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปนเสียงดัง
ขามกําแพงไปได 

(4) แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางน้ัน  กําแพงก็จะปองกันเสียงไดเพียง 10 เดซิเบล 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (3) – (1) – (4)     
4.  (2) – (1) – (4) – (3) 
 

4. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) ผูปวยเปนตอหินจะมีอาการตามัว  สูญเสียลานสายตา 
(2) การรักษาตอหินอาจใชยาหยอดตาและยารับประทาน 

(3) ตอหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทําลายประสาทตา 
(4) ถาเปนตอหินชนิดรุนแรงจะปวดตา  ปวดศีรษะมากและคลื่นไสอาเจียน 

(5) ผูที่เปนตอหินบางรายอาจจําเปนตองรักษาโดยแสงเลเซอรหรือโดยการผาตัด 

1.  (3) – (1) – (2) – (4) – (5)    
2.  (1) – (2) – (5) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2) – (5)    
4.  (1) – (3) – (4) – (2) – (5) 
 

5. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยถึงสองสิ่งคือปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธ ี
(2) บางคนบอกวาอินเดียมิไดมีสิ่งมหัศจรรยอยางเดียวเทาน้ัน 

(3) ทั้งสองสิ่งน้ีนับวาเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกตามที่เขาวาจริงๆ 

(4) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรยอยูอยางหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล 

1.  (4) – (2) – (1) – (3)     
2.  (2) – (1) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2)     
4.  (1) – (3) – (2) – (4)     
 

6. ขอความตอไปน้ีขอใดเรียงลําดับไดเหมาะสม 

(1) แตที่รุนแรงทีสุ่ดือจังหวัดชุมพร   

(2) เม่ือสองเดือนกอนมีนํ้าทวมในหลายจังหวดั 
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 ความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ 
คํานาม (Noun) คือ คําท่ีเปนช่ือของคน สัตว ส่ิงของ สถานท่ีหรือคุณสมบัติ 
 ประเภทของคํานาม 

คํานามในภาษาอังกฤษมีดังน้ี 
 1. สามานยนาม (Common Noun) 

คือ คํานามท่ีเปนช่ือเรียกคน สัตว ส่ิงของ หรือสถานท่ี ซ่ึงไมใชช่ือเฉพาะ เชน 
book, snake, pencil  ฯลฯ 

 2. วิสามานยนาม (Proper Noun) 
คือคํานามท่ีเปนช่ือเรียกเฉพาะของคน สัตว  ส่ิงของหรือสถานท่ี  ซ่ึงจะตองเขียน

ข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญเสมอเชน Suchada, Bangkok ฯลฯ 
คํานามท่ีเปนช่ือเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปตาง ๆ เม่ือใชเปนคําคุณศัพท

จะหมายถึง “ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปน้ัน ๆ โดยการเติมปจจัยตาง ๆ ทาย
คํานาม หรือบางคําก็มีการเปลี่ยนแปลงรูป ซ่ึงจะเขียนข้ึนตนดวยตัวพิมพเล็กดังน้ี” 

1. เติมปจจัย –n. 
Africa → African Asia → Asian Cambodia → Cambodian 
Alaska → Alaskan Australia → Australian Indonesia → Indonesian 

Algeria → Algerian Bolivia → Bolivian Nigeria → Nigerian 

Cuba → Cuban Persia → Persian Venezuela → Venezuelan 

India → Indian Russia → Russian Panama → Panaman / Panamanian 

2. เติมปจจัย –ian 
Brazil → Brazilian Ecuador → Ecuadorian Norway → Norwegian 
Belgium → Belgian Egypt → Egyptian Peru → Peruvian 

Canada → Canadian Iran → Iranian Ukraine → Ukrainian 

3. เติมปจจัย –ish 
Britain → British Finland → Finnish Spain → Spanish 
Denmark → Danish Ireland → Irish Sweden → Swedish 

England → English Scotland → Scottish Turkey → Turkish 

4. เติมปจจัย –lese, –nese,–ese 
Burma → Burmese Congo → Congolese Lebanon → Lebanese 
Ceylon → Ceylonese Japan → Japanese Nepal → Nepalese 

China → Chinese Java → Javanese Siam → Siamese 

Vietnam → Vietnamese     
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5. เติมปจจัย –i 

Bengal → Bengali Israel → Israeli Punjab → Punjabi 

Iraq → Iraqi Pakistan → Pakistani Yemen → Yemeni 

6. เติมปจจัย –o 
The Philippines → Filipino 

7. เติมปจจัย –ic 
Iceland → Icelandic 

8. เปลี่ยนรูปเปนอยางอื่น 
Afghanistan → Afghan Germany → German Switzerland         → Swiss 

Argentina → Argentin Greece → Greek The Netherlands/Holland → Dutch 

Denmark → Dane/Danish Thailand → Thai   

แตคําท่ีเปนช่ือเฉพาะเหลาน้ีอาจใชในความหมายท่ีไมช้ีเฉพาะเจาะจง (สา
มานยคุณศัพท) โดยจะขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก เชน 

Rome → roman type (ตัวพิมพธรรมดา) China → chinaware (เครื่องเคลือบดินเผา) 

Italy → italic type (ตัวพิมพท่ีเปนตัวเอน) Japan → japan tray (ถาดเคร่ืองเขิน) 

Congo → congo snake (งูชนิดหนึ่ง) Titan → titanic person (ผูทรงพลัง, คนรางใหญ) 

แตมีสามานยคุณศัพทบางคําท่ีเขียนข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ ไดแก 
Manila → Manila paper (กระดาษสีน้ําตาล) India → India / Indian ink (หมึกชนิดหนึ่ง) 

 3. สมุหนาม (Collective Noun) 
  คือ คํานามท่ีมีความหมายแสดงกลุม หมู หรือพวก สมุหนามบางคําจะตองเลือกใช
คําใหถูกตองเหมาะสมกับความหมายแสดงความเฉพาะเจาะจงวาเปนกลุมของคนหรือสัตวหรือ
ส่ิงของประเภทใด เชน 

army bundle clump flock hive school string bunch 
band brood cluster galaxy horde set swarm cloud 
basket catch company gang pack sheaf team fleet 
battalion chain constellation group pair shower tribe herd 
bench range crowd grove regiment species troop staff 
bevy class division heap stack squad tuft 

      สมุหนามเปนไดท้ังคํานามเอกพจนและพหูพจนซ่ึงข้ึนอยูกับความหมายในแตและบริบท 
 4. วัตถุนาม (Material Noun) 

คือ คํานามท่ีเปนช่ือวัตถุ แรธาตุ โลหะ ของแข็งหรือของเหลว เปนคํานามนับไมได 
มีความหมายเปนเอกพจน และใชกริยาเอกพจน เชน air, cloth, oil, wood, silver, ink,  
cream, water, gold, furniture ฯลฯ 
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แตวัตถุนามเหลาน้ีก็สามารถนับไดถาอยูในภาชนะ เปนหนวยช่ัง / ตวง / วัด หรือ
อยูในรูปรางเปนกอน / กลุม โดยนับตามจํานวนของภาชนะ หนวยช่ัง / ตวง / วัด / หรือกลุม / 
กอน เชน a cup of coffee , two packets of sugar , three kilos of meat เปนตน 

 5. อาการนาม (Abstract Noun) 
คือ คํานามท่ีบอกความหมายเปนสถานะ คุณลักษณะ การกระทํา ฯลฯ หรือท่ี

เรียกวา “นามธรรม” ซ่ึงสวนใหญแลวเกิดจากการเติมปจจัยตาง ๆ ทายคําคณุศัพท คํากริยา หรือ
คํานาม ไดแก –al, –ion, –tion, –ation, –sion, –ment, –y, –ure, –hood, –ship, –ism, –acy, –
ness, –ty –ity เชน 

arrive → arrival describe → description appoint → appointment 

propose → proposal admit → admission alcohol → alcoholism 

            แตคํานามรูปธรรมบางคําก็เกิดจากการเติมปจจัยทายคําเชนเดียวกันแตมีความหมาย 
แสดงถึงบุคคลหรือผูกระทํา เชน biology → biologist , dictate → dictator เปนตน 

 6. คํานามสมมูลย (Noun–Equivalent) 
คือ คํานามท่ีนํามาใชเหมือนคํานาม ซ่ึงแทจริงแลวคําเหลาน้ีไมใชคําถาม โดยอาจ

ทําหนาท่ีเปนประธาน กรรม หรือสวนเติมเต็ม ไดแก to infinitive (to + v. 1 ไมผัน) , gerund 
(v.ing) และคํานามท่ีเกิดจากการเติม article “the” หนาคําคุณศัพท ทําใหคําน้ันกลายเปนคํานาม 
และละคํานามท่ีตามมา 

 7. คํานามประสม (Compound Noun) 
คือ คํานามท่ีเกิดจากการประสมคําเขาดวยกัน ซ่ึงบางคําอาจจะเขียนติดกัน เขียน

แยกกัน หรือมีเคร่ืองหมาย hyphen (–) คั่นระหวางคํา เชน weekend , classroom , sewing 
machine , vacuum cleaner , swimming suit , walking stick , greenhouse , shorthand , taxi–
driving , sightseeing , stolen car , a three–day visit , passer–by , runner–up เปนตน 

 8. คํานามที่เปนผูกระทํา (Agent Noun) 
คือ คํานามท่ีเกิดจากการเติมปจจัยทายคํา แสดงความหมายถึงบุคคลหรือผูกระทํา 

เชน music → musician , teach → teacher เปนตน 
 
ลักษณะของคํานาม 

คํานามจะมี 2 ลักษณะ คือ คํานามท่ีนับได และคํานามนับไมได 
 1. คํานามนับได (Countable Noun : CN) 

ไดแก สามานยนาม วิสามานยนาม สมุหนาม คํานามประสม และคํานามท่ีเปน
ผูกระทํา 

 2. คํานามนับไมได (Uncountable Noun : UN) 
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ไดแก วัตถุนาม อาการนามหรือนามธรรม และคํานามสมมูลย 
 3. คํานามที่สามารถเปนไดทั้งคํานามนับไดและคํานามนับไมได ไดแก 

3.1 คํานามท่ีเปนรูปธรรม หากเปนช้ินเปนอันก็สามารถนับได แตถาหมายถึง
ชนิดหรือคุณสมบัติของสิ่งน้ัน ๆ จะเปนคํานามนับไมได  

3.2 ปกติแลว “สัตว / พืช / ผัก / ผลไม” เปนคํานามนับได แตถาหมายถึงเน้ือ
หรือเน้ือเยื่อของส่ิงน้ัน (เม่ือถูกตัดออกเปนทอน / ช้ิน) จะเปนคํานามนับไมได 

3.3 คํานามบางคําสามารถเปนไดท้ังคํานามนับไดและคํานามนับไมได ข้ึนอยู
กับความหมายในแตละบริบท  

3.4 คํานามท่ีบอกความรูสึกตาง ๆ   ปกติแลวเปนคํานามนับไมได   แตในบาง
บริบทอาจมีความหมายเปนคํานามนับได 

3.5 คํานามท่ีเกี่ยวกับความรูสึกตอไปนี้อาจมีรูปเปนเอกพจนได ไดแก delight, 
pity, pleasure, relief, shame, wonder 

3.6 ในภาษาพูด การส่ังอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือการพูดเกี่ยวกับคํานามนับไมได
ท่ีอยูในภาชนะเปนช้ินหรือเปนสวน จะแสดงถึงคํานามนับได แตไมไดระบุจํานวนภาชนะ หนวยช่ัง 
/ ตวง / วัด หรือจํานวนช้ิน 

3.7 คํานามท่ีนับไมไดจะนับไดถาหมายถึง “ประเภท / ชนิด” ของสิ่งน้ัน ๆ 
พจนของคํานาม 

คํานามในภาษาอังกฤษมี 2 พจน คือ เอกพจน (คํานามนับไดท่ีมีจํานวนเพียงหน่ึง
และคํานามนับไมได) และพหูพจน (คํานามนับไดท่ีมีจํานวนต้ังแตสองขึ้นไป) สวนใหญแลวจะเติม
ปจจัย “–s / –es” ทายคํานามเอกพจนเพ่ือทําใหคําน้ันมีรูปเปนพหูพจน แตมีคํานามบางคําท่ีมี
กฎไวยากรณแตกตางไปจากน้ี หลักเกณฑการเปลี่ยนรูปคํานามเอกพจนใหเปนพหูพจนมีดังน้ี 

1. เติมปจจัย “–s” ทายคํานามท่ัว ๆ ไป เชน book → books , bee   
2. เติมปจจัย “–es” ทายคํานามท่ีลงทายดวย “–s, –ss, –z, –zz, –sh, –ch” 

เชน bus → buses , box → boxes 
3. คํานามท่ีลงทายดวย “–y” และหนา “–y” เปนพยัญชนะ ตองเปลี่ยน “y → 

i” กอนแลวจึงเติม “–es” ทายคํา เชน baby → babies , city → cities แตหากเปนช่ือเฉพาะ
หรือหนา “–y” เปนสระไมตองเปลี่ยน “y → i” และเติม “–s” ทายคาํไดเลย เชน Marys, 
Germanys, boys, monkeys 

4. คํานามท่ีลงทายดวย “–f / –fe” ตองเปลี่ยน “f → v” กอน แลวจึงเติม “–
es” ทายคํา เชน calf → calves , wife → wives , knife → knives 
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ยกเวน : “dwarf / hoof / scarf / wharf” จะเปลี่ยนเปน “v” แลวเติม “–es” หรือ ยังคงตัว “f” แลว
เติม “–s” ทายคําก็ได 

5. คํานามท่ีลงทายดวย “–f” ตอไปนี้ ไมตองเปลี่ยนเปน “v” และเติม “–s” 
ทายคําไดเลย ไดแก chiefs, cliffs, fifes, gulfs, griefs, proofs, reefs, roofs, safes, strifes, turfs 

6. คํานามท่ีลงทายดวย “–o” และหนา “–o” เปนพยัญชนะ ตองเติม “–es” 
ทายคํา เชน echo → echoes , hero → heroes , tomato → tomatoes 

แตคําตอไปน้ีจะเติม “–s” ทายคํา ไดแก 
albino cameo commando cuckoo embryo  folio logo octovo 
banjo canto concertino curio espresso kangaroo magneto memo 
bamboo casino concerto ego gigolo kilo mambo piano 
photo portfolio quarto solo tango tempo Vigro yoyo 
piccolo quango radio soprano tattoo UFO yobbo zoo 

คําตอไปนี้จะเติม “–s” หรือ “–es” ก็ได ไดแก 
calico domino grotto lasso magnifico pinto proviso volcano 
cargo ghetto halo memento mosquito portico tornado 

        ยกเวน : “buffalo” มีรูปพหูพจน 3 แบบ คือ buffalo, buffaloes, buffalos 
7. เติมปจจัย “–en” ทายคาํ ซ่ึงบางคําจะเติม “–r” กอนเติม “–en” เชน ox 

→ oxen , child → children , brother → brethren (คําโบราณ) 
8. เปลี่ยนรูปคําโดยการเปลี่ยนสระภายในคํา เชน man → men , women 

→ women , foot → feet , goose → geese , louse → lice , mouse → mice , tooth → 
teeth 

9. คํานามตอไปน้ีมีรูปเหมือนกันท้ังเอกพจนและพหูพจน ไดแก 
antelope corps fish mackerel means sheep Swiss headquarters 
barracks cod founder reindeer pike species trout elk 
crossroads deer glouse salmon series swine works herring 

 10. คํานามบางกลุม เชน ช่ือกีฬา ช่ือโรค ช่ือวิชา ฯลฯ จะลงทายดวย “–s” แต
เปนคํานามนับไมได ซ่ึงถือวาเปนคํานามเอกพจน เชน alms, athletics, billiards, mumps, news, 
physics, politics, statistics, draughts, economics, ethics, gallows, Linguistics, Mathematics, 
Measles, mechanic, summons, United States 

 11. คํานามตอไปน้ีไมมีการเติมปจจัยใด ๆ ทายคํา (รูปเหมือนเอกพจน) แต
เปนคํานามพหูพจน ไดแก cattle, clergy, gentry, majority, minority, people, police, poultry, 
vermin 

 12. คํานามท่ีมีความหมายเปนคู ๆ และคํานามบางคําตอไปน้ีจะตองเติมปจจัย 
“–s” ทายคําและใชในรูปพหูพจนเสมอ ไดแก 
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 โปรแกรมประยุกตใชงานประเภทตางๆ 
 

โปรแกรมตารางทําการ (Spreadsheets) 
เปนซอฟตแวรท่ีมีไวใหผูใชสรางตารางและจัดระบบการเงิน โดยการใสขอมูลลงในแถว 

(Row) และสดมภ (Column) จัดเรียงเปนตะแกรงบนจอภาพของคอมพิวเตอร ตัวอยางของ
โปรแกรมตารางทําการท่ีสําคัญ ไดแก VisiCalc, Multiplan, Lotus 1–2–3, Microsoft Excel, 
Quattro Pro เปนตน 

 ประโยชนของโปรแกรมตารางทําการ คือ 
1.  เตรียมการและจัดการวิเคราะหงบประมาณทางการเงินเพื่อเสนอผูบริหาร 
2. ทําการพยากรณยอดขายโดยดูจากแนวโนมในอดีต และสรางคาพยากรณ

ในอนาคตไดดวย 
3. ควบคุมระบบสินคาคงคลัง 
4. กําหนดราคาสินคาโดยใชขอมูลตนทุนของสินคาเปนตัวกําหนด 
5. วิเคราะห Product Performance โดยอาศัยปจจัยจากตนทุนของการผลิต 

ยอดขายและความพอใจของลูกคา 
6. มีการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเปนกราฟเพื่อชวยในการตัดสินใจ 
7. ใชในการวิเคราะหหาหนทางของการลงทุนและวิเคราะหคาใชจาย 

ความสามารถที่เปนจุดเดนของโปรแกรมตารางทําการ คือ การคํานวณไดเอง
โดยอัตโนมัติ (Automatic Recalculating) นอกจากน้ียังสามารถใชในการสรางแบบจําลองเพื่อ
ใชในการตัดสินใจภายใตคําถามประเภท “What If” คําถามประเภทนี้หมายความวา จะเกิดอะไร
ข้ึนถาหากวาปจจัยบางอยางเปลี่ยนไป เชน จะเกิดอะไรขึ้นถาหากวาตนทุนวัตถุดิบในการผลิตข้ึน
ราคาไปอีก 10% เปนตน 

ตําแหนงที่บันทึกขอมูล เซลลแตละเซลลท่ีปรากฏในตาราทําการน้ัน จะบงบอกถึง
ตําแหนงของแถวละสดมภ ซ่ึงเซลลท่ี A1 น้ัน ปกติจะเรียกวา Home Address โดยสดมภสุดทาย
ของ Lotus 1–2–3 ก็คือ  IV  

Control Panel หรือ Status Line จะประกอบดวยขอสนเทศของการใชงานในระบบ
กระดาษทําการ โดยท่ี Control Panel จะเปลี่ยนแปลงสารสนเทศของการใชงานไปตามการเลือก
ของผูใชงาน ตัวอยางของ Control Panel ไดแก Cell Pointer, Menu Line และ Mode Indicator 

กราฟก เปนความสามารถดานหน่ึงของโปรแกรมตารางทําการ โดยโปรแกรมจะ
สรางรูปกราฟแบบตาง ๆ เพ่ือใชในการตัดสินเพื่อวางแผน หรือเลือกยุทธวิธีดําเนินงาน แผนภูมิท่ี
เลือกสรางจะประกอบดวยกราฟตาง ๆ ท่ีใชงานตามความเหมาะสม ดังน้ี 
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 1. กราฟเสน (Line Graph) จะเหมาะสมกับการแสดงถึงขนาดของขอมูล เม่ือ
เปรียบเทียบกับขอมูลของตัวแปรที่สัมพันธกัน เชน แนวโนมของมูลคาการขายตามกาลเวลา 

2. กราฟแทง (Bar Graph) เปนกราฟที่แสดงมูลคาของตัวแปรท่ีสนใจในแต
ละกลุมเปรียบเทียบกัน 

3. กราฟแกน X, Y (XY Graph) จะมีลักษณะคลายกับกราฟเสน แตจะ
ตางกันตรงที่วาในแตละจุดของกราฟจะประกอบดวยจุด XY ปกติแลวจะใชในการเปรียบเทียบคา
ของสิ่งท่ีเราสนใจ เชน คาใชจายในการโฆษณาเปรียบเทียบกับคาใชจายในดานอื่น ๆ 

 4. Stacked Bar มีลักษณะคลายกับกราฟแทง แตจะตางกันก็ตรงที่ Stacked 
Bar จะแสดงความหนาแนนสะสมของมูลคาตาง ๆ เชน การแสดงยอดขายในแตละไตรมาส โดย
จําแนกตามพื้นท่ีตาง ๆ กัน 

 ฟงกชันและการคํานวณ เปนการคํานวณผลรวมของเซลลตาง ๆตลอดจนการ
คํานวณฟงกชันทางคณิตศาสตร หรือทําการหาคาภายใตเง่ือนไขของขอบเขต (Range) ของ
เซลลตาง ๆ ท่ีกําหนด โดยมีตัวเลขที่ใชในการคํานวณอยู 2 ลักษณะ คือ 

1.Relative Addressing คือ คาท่ีทําใหสูตรท่ีอยูในแตละเซลลเปลี่ยนแปลงโดย
สัมพันธกับตําแหนงของเซลล 

2.Absolute Addressing คือ คาคงที่ซ่ึงไมไดเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหนงของ
เซลล 

โปรแกรมตารางทําการ 3 มิติ (Three Dimensional Spreadsheet) รูปแบบของ
ตารางทําการแบบ 3 มิติ พัฒนามาจากแนวการทํางานของโปรแกรม Lotus รุนเกา ซ่ึงการใชตาราง
ทําการแบบ 3 มิติ ไมไดหมายความวาจอภาพจะแสดงตารางทําการในรูปของ 3 มิติได แตการแสดง
ภาพ 3 มิติ จะใช Page แทนการแสดงผล ตัวอยางของโปรแกรมนี้ เชน Boeing Calc,Lotus 
Release 3 เปนตน โดยท่ี Boeing Calcจะมีความสามารถในการจัดการตารางทําการ 3 มิติโดย
เรียกแตละเซลลวาตําแหนงท่ี 1A1 ซ่ึงหมายถึงตําแหนงท่ี Page1Row A และColumn 1 
  Integrated Software 

 หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีผนวกเอางานดานตาง ๆ ซ่ึงเปนความจําเปน
พ้ืนฐานตาง ๆของสํานักงานมาไวดวยกันเปน 1 ชุด ซ่ึงอาจเรียกวา Works Collections ก็ได 
โปรแกรมที่สําคัญไดแก Apple Works, Claris Works, Lotus Works, Microsoft Works และ 
Perfect Works 

 ลักษณะของโปรแกรม Integrated  จะตองมีองคประกอบงานพ้ืนฐานดังน้ี 
– สามารถจัดการงานประมวลผลคําได 

                        – สามารถจัดการตารางทําการได 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
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