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    ประวัตคิวามเปนมาของกรมสรรพากร 
 

 ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนด 
 กรมสรรพากร มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใชนโยบายทาง
ภาษีอากร เพ่ือใหไดภาษีตามเปาหมายอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  เปนกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีตอกระทรวงการคลัง 
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม  หรือตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

วิสัยทัศน 
 “ระบบงานมาตรฐานสากล  เพ่ือบริการประชาชน และเก็บภาษีท่ัวถึงเปนธรรม” 
 

 พันธกิจ 
 1.จัดเก็บภาษีใหไดตามประมาณการ 
 2. ใหบริการและสรางความสมัครใจในการเสียภาษี 
 3.เสนอแนะการใชนโยบายทางภาษีอากรอยางท่ัวถึงเปนธรรม สามารถใชเปนกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแขงขันของประเทศตอกระทรวงการคลัง 
 จากอดีตจนถึงปจจุบัน  กรมสรรพากรมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ดาน
การใหบริการผูเสียภาษีและประชาชนใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีใหเกิดความเปนธรรม และโปรงใส  ภายใตหลักการที่คํานึงถึงประชาชนเปนเปาหมายหลักใน
การทํางาน 

 
 ประวัติการจัดต้ังและแบงสวนราชการกรมสรรพากร 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางแผนปฏิรูปการปกครอง แลว ก็ได
ทรงวางระเบียบกิจการคลังใหมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒนข้ึนในป 
พ.ศ. 2416 เพ่ือเก็บรายไดภาษีอากรของแผนดินมารวมไว ณ ท่ีแหงเดียว ตอมาจึงยกเปน

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีเสนาบดีประจําตางหากในปพ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ไดทรง
ปรับปรุงใหม โดยแตงต้ังขาหลวงคลังไปประจําทุกจังหวัดและทุกมณฑลเพื่อทําหนาท่ีเก็บภาษี 
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อากรจากราษฎรโดยตรงแลวรวบรวมรายไดท้ังหมดสงมารวมไว ณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
ราษฎรไมตองเสียภาษีอากรมากนอยลักลั่นกันเหมือนแตกอน ท้ังน้ียอมเปนการปรับปรุงระบบการ
คลังอยางยิ่งใหญ ทําใหผลประโยชนรายไดของแผนดิน เพ่ิมข้ึนกวาแตกอนมาก ในดานรายจายก็
ทรงวางพิกัดอัตราเงินเดือนใหแกขาราชการตามตําแหนงเปนท่ี แนนอนแทนเงินเบี้ยหวัดท่ีจายแต
เดิม และยังพระราชทานเบ้ียบํานาญแกขาราชการเพ่ือเปนเคร่ืองเลี้ยงชีพเม่ือรับ ราชการไมไดแลว 
อน่ึง ในป พ.ศ. 2439 พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหมีการจัดทํางบประมาณแผนดินข้ึน
เปนคร้ัง แรก อันเปนแบบฉบับท่ีจะตองทํางบประมาณแผนดินสืบมาทุกป 
          คร้ันป พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) ประเทศไทยตองประสบวิกฤตทางการเมืองอยางหนัก ดวย
ฝร่ังเศสยกกองทหารมารุกรานดินแดนฝงแมนํ้าโขง รัฐบาลจําเปนตองสงทหารไปตั้งรับขาศึกท่ี
เมืองอุบลราชธานี ทําใหเมืองปราจีนบุรีมีความสําคัญ ทางดานยุทธศาสตรและทาง การเมืองข้ึน
ฉะน้ัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหต้ังเมืองปราจีนบุรีเปนมณฑลขึ้นเปนคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตร และโปรดใหพระยาฤทธิรงครณเฉท (ศุกร ชูโต) เปนขาหลวงเทศาภิบาล ตอมาใน
การประชุม สมุหเทศาภิบาลครั้งแรกในป พ.ศ. 2438 พระยาฤทธิรงครณเฉท กราบทูลเสนาบดี
กระทรวง มหาดไทยวาอากรคานํ้าในมณฑลปราจีนบุรี รัฐบาลไดรับเงินอากรเขาพระคลัง นอยกวา
เทาท่ีควรจะได เพราะนายอากรท่ีรับผูกขาดไมมีเวลาท่ีจะเก็บไดท่ัวถึง ถาใหสมุหเทศาภิบาล
จัดเก็บอากรคานํ้าและ ใหรางวัลสวนลดแกกํานัน ผูใหญบานท่ีจัดต้ังข้ึนใหม ใหเปนพนักงานเก็บ 

 

จะไดเงินหลวงเพิ่มข้ึนอีกมากมาย เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงนําความไปกราบทูลกรมขุนศิริ
ธัชสังกาศ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติซ่ึงไมทรงเห็นชอบดวย ดังปรากฎขอความใน
หนังสือ สาสนสมเด็จ ลาย พระหัตถของสมเด็จกรมพระยาดํารงฯซ่ึงทรงดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยใน สมัยน้ัน มีหนังสือทูลสมเด็จกรมพระยานริศราฯ ลงวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 

2478 อธิบายเร่ืองเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีอากรดังน้ี 
"หลายปมาแลวเม่ือ เซอร เอดวารด กุก ยังเปนท่ีปรึกษากระทรวงพระคลัง วันหน่ึงมาหา

หมอมฉันท่ีวังวรดิศ พูดข้ึนวา แกตรวจดูจํานวนเงินแผนดินท่ีไดรับประจําปยอนถอยหลังข้ึนไปถึง
รัชกาลท่ี 5 เกิดประหลาดใจดวยเห็นเงินจํานวนรายไดต้ังแต ค.ศ. 1896 ( พ.ศ. 2439 ) เพ่ิมข้ึนปละ
มากๆ ไปตรวจดูทางภาษีอากร ก็ไมปรากฏวาในระหวางน้ันรัฐบาลไดต้ังภาษีอากรอยางใดข้ึนใหม 
หรือเพ่ิมพิกัดอัตราภาษีเกาอยางใดอีก คิดไมเห็นวาเงินแผนดินเพิ่มข้ึนมากมายดวยเหตุใด ถาม
พวกขาราชการกระทรวงพระคลังท่ีรับราชการอยูในเวลานี้ก็ไมมีใครรู แกนึกวาบางทีหมอมฉันจะ
ทราบเหตุเพราะตัวหมอมฉันทําราชการในสมัยน้ันจึงมา ถาม หมอมฉันตอบวา เหตุท่ีเงินแผนดิน
ไดมากข้ึนต้ังแต พ.ศ. 2439 น้ัน หมอมฉันทราบอยูพอจะอธิบายได แตนึกขวยใจอยูหนอยดวยเรื่อง
น้ันเกี่ยวของกับตัวหมอมฉันอยูบาง ขออยาใหแกเขาใจวาหมอมฉันเลาอวดดีสําหรับตัว เพราะท่ี
จริงเปน ความคิดและชวยกันทําหลายคน แลวหมอมฉันจึงเลาเร่ืองตามที่เปนมาใหเซอร เอดวารด  
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 ความรูเกี่ยวกับภาษีอากร 
 
 
 

  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา         

  ภาษีเงินไดนิติบุคคล        

  ภาษีมูลคาเพิ่ม           

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ         

  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย       

  อากรแสตมป         

  เลขประจําตัวผูเสียภาษี       

  สิทธิและหนาท่ีผูเสียภาษี       

  การอุทธรณภาษีอากรฯ        

  มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี   

 
 
 
 
 
 



7 
 

ภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา 
      
      ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือจากหนวยภาษีท่ีมี
ลักษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีรายไดเกิดข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยปกติจัดเก็บ
เปนรายป รายไดท่ีเกิดข้ึนในปใดๆ ผูมีรายไดมีหนาท่ีตองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง
รายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปถัดไป สําหรับผูมีเงินไดบางกรณี
กฎหมายยังกําหนดใหยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนคร่ึงป สําหรับรายได ท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงคร่ึงปแรก 
เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีท่ีตองชําระและเงินไดบางกรณี กฎหมายกําหนดให ผูจายทําหนาท่ี
หักภาษี ณ ท่ีจายจากเงินไดท่ีจายบางสวน เพ่ือใหมีการทยอยชําระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนอีก
ดวย 
 

 ใครมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ?  
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก ผูท่ีมีเงินไดเกิดข้ึนระหวางปท่ีผานมาโดยมี

สถานะอยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 
        1)   บุคคลธรรมดา  
        2)   หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
        3)   ผูถึงแกความตายระหวางปภาษี  
        4)   กองมรดกท่ียังไมไดแบง  
 

 เมื่อมีเงินไดเกิดข้ึนแลวผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองทําอะไรบาง?  

1. ขอมีเลข และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีมีเงินไดเกิดข้ึน 
กรณีเปนผูมีเงินได ท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน ไดแก เปนคนตางดาว หรือกองมรดกท่ียังไมได
แบง  เวนแต ผูมีเงินได ท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน สามารถใช เลขประจําตัวประชาชน แทนเลข
ประจําตัว ผูเสียภาษีอากรได โดยไมตองขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรอีก  

ผูมีเงินไดท่ีมีภูมิลําเนา อยูในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคํารอง ณ สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 30 แหง หรือ สํานักสรรพากรพื้นท่ี สาขา(อําเภอ)ทุกแหง 

สําหรับในตางจังหวัด ยื่นคําขอไดท่ีสํานักงานสรรพากร พ้ืนท่ี (จังหวัด) และสํานักงาน
สรรพากร พ้ืนท่ีสาขา (อําเภอ) ทุกแหง แลวแตกรณี 

2. ย่ืนแบบแสดงรายการ ปกติปละ 1 ครั้ง เงินได ของปใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันท่ี 31 
มีนาคม ของปถัดไป เวนแต เงินได บางลักษณะ เชน การใหเชา ทรัพยสิน เงินไดจาก วิชาชีพ  
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ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร หมายถึงเคร่ืองคํานวณชนิดหน่ึงท่ีทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

ซ่ึงสามารถจําขอมูลและคําส่ังได  โดยการนําไปเก็บไวในหนวยความจํากอน  หลังจากน้ัน
คอมพิวเตอรจะทําการดึงคําส่ังออกมาเพื่อนําไปปฏิบัติ  และจะใหผลลัพธตรงกับความตองการ
ของผูใช 

 จุดเดนของคอมพิวเตอร  คือ 
1. สามารถท่ีจะจดขอมูลได 
2. มีความนาเช่ือถือ 
3. สามารถทําการคํานวณไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
4. สามารถใชในการควบคุมเคร่ืองมือตาง ๆ  ท้ังในดานอุตสาหกรรม  ดาน

การแพทยและอื่น ๆ 
   ขอมูลและสารสนเทศ  (Data and Information) 

 ขอมูล  หมายถึง  วัตถุดิบหรือขอเท็จจริง  ซ่ึงถูกรวบรวมและใชเปนสวนนําเขา
ของคอมพิวเตอรเชน  ช่ือ  ท่ีอยู  เบอรโทรศัพท 

 สารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูลซ่ึงมีการประมวลผลแลว  และถูกจัดระเบียบใหอยู
ในรูปแบบท่ีเปนประโยชน 
   ระบบสารสนเทศ  (Information Systems) 

ระบบสารสนเทศ  (IS)  หมายถึง  ระบบซ่ึงรวบรวมและมีการจัดการขอมูลใหอยู
ในฟอรมท่ีเปนประโยชน  หรือเปนระบบซึ่งจัดหาสารสนเทศสําหรับฟงกชันของการดําเนินการ
อยางหน่ึง  ซ่ึงระบบน้ีมีอยู  2  ประเภทคือ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (Management Information System  
หรือ  MIS) หมายถึง  ระบบซ่ึงรวบรวมสารสนเทศสําหรับใชเพ่ือการบริหาร  ในการทําการตัดสินใจ
ทุกวันเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  เชน  รายงานการขาย  รายการส่ิงของ  เปนตน 

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support System  หรือ  DSS)  
หมายถึง  ระบบซึ่งจะชวยในการบริหารเพ่ือทําการตัดสินใจในเรื่องอนาคต  ทิศทางระยะยาวของ
บริษัท  และผลผลิตและบริการ DSS  อาจจะเริ่มตนดวยสารสนเทศเหมือนกับ  MIS  แตจะ
ดําเนินการภายใตการตลาดและแนวโนมของสังคม 

 
ปจจัยตาง ๆ  สําหรับที่จะพิจารณาใชคอมพิวเตอร  มีดังน้ี 

1. เปนงานท่ีทําประจํา 
2. มีสวนชุดคําส่ัง  (Software)  ท่ีจะทํางานตามความตองการเรียบรอยแลว 
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สวนประกอบของคอมพิวเตอร 
สวนประกอบที่สําคัญของคอมพิวเตอรแบงออกเปน  4  สวน  ดังตอไปนี้ 

 1. หนวยรับขอมูล  (Input Unit) 
ทําหนาท่ีในการรับโปรแกรม  และขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร  ตัวอยางของอุปกรณท่ี

ใชรับขอมูลเขาไดแก  แปนพิมพหรือคียบอรด  (Keyboard), เมาส  (Mouse), แทร็กบอล  
(Trackball), จอยสติก  (Joystick), จอซ่ึงมีประสาทสัมผัส  (Touch–Sensitive Screen), ปากกา
แสง  (Light Pen), แผนระนาบดิจิไทเซอร  (Digitizer Tablet), กลองดิจิตอล  (Digital Camera), 
ระบบจดจําเสียง  (Speech–recognition System), โอเอ็มอาร  (OMR–Optical Mark Readers), 
อุปกรณอานตัวอักขระท่ีเขียนดวยมือ  (Hard written Character Device), เคร่ืองอานรหัสแทง  
(Bar Code Reader)  และอิมเมจสแกนเนอร  (Image Scanner) 

 2. หนวยประมวลผลกลาง  (Central Processing Unit) 
หรือท่ีเรียกวา CPU  ไดรับการยอมรับวาเปนสวนประกอบที่สําคัญท่ีสุดของ

คอมพิวเตอรเน่ืองจากCPU จะทําหนาท่ีควบคุมการทํางานและการประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร โดยท่ีเราสามารถเปรียบเทียบCPU กับสมองมนุษยท่ีทําหนาท่ีหลัก  2  ประการ  คือ 
ควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร  และคํานวณและเปรียบเทียบขอมูล 

 3. หนวยความจํา  (Memory Unit) 
ทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล  ผลลัพธ  และชุดคําส่ังตาง ๆ  อยางเปนระบบ  เพ่ือ

รอการเรียกมาใชงาน  โดยท่ีหนวยความจําจะมีอยู  2  ประเภท  คือ 
– หนวยความจําหลัก  (Main Memory)  หรือหนวยความจําพ้ืนฐาน  

(Primary Storage) ซ่ึงโดยทั่วไปจะหมายถึงหนวยความจําแรม   (Ram : Random Access 
Memory)   จะสามารถเก็บขอมูลไดเพียงช่ัวคราวเทาน้ัน  เม่ือไฟฟาดับหรือมีการปดสวิตซเคร่ือง  
(Volatile Memory)  ขอมูลหรือโปรแกรมตางๆ  ท่ีเก็บอยูในหนวยความจําหลักก็จะสูญหายไปดวย 

– หนวยความจําสํารอง  (Secondary Storage)  ขอมูลท่ีเก็บอยูในความจํา
สํารองน้ีจะไมสามารถลบเลือนไปได โดยงาย   แมไฟฟากับหรือมีการปดสวิตซ เค ร่ือง   
(Nonvolatile Memory)  และยังสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลในหนวยเก็บขอมูลน้ีไดอีก
ดวย  นอกจากน้ีอุปกรณประเภทนี้ยังมีขนาดความจุของขอมูลสูงมากเมื่อเทียบกับหนวยความจํา
หลัก  อุปกรณประเภทนี้จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนอยางมาก  เชน  จาน
แมเหล็ก  (Magnetic Disk), เทปแมเหล็ก  (Magnetic Tape), ซีดีรอม  (C–D ROM)  เปนตน 

 4. หนวยแสดงผล  (Output Unit) 
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ระบบเครือขาย 

หมายถึง  ระบบการส่ือสารขอมูลท่ีประกอบดวยผูสง  ผูรับ  และตัวกลางในการสง  
สําหรับระบบเครือขายพ้ืนฐานจะประกอบดวยผูสงและผูรับอยางละ  1  แตสําหรับระบบเครือขาย
ขอมูลขนาดใหญข้ึนไปจะมีผูรับและผูสงมากข้ึน  และระยะทางการสื่อสารขอมูลก็อาจไกลกันมาก  
เชน  การสื่อสารขอมูลขามประเทศ  หรือขามทวีปเปนตน  เครือขายจะมีอยูดวยกันหลายประเภท  
ดังน้ี 

1. เครือขายระยะไกล  (WAN : Wide Area Network)  เปนเครือขายท่ีมีขนาด
ใหญท่ีมีขอบเขตกวางไกลครอบคลุมท่ัวประเทศและระหวางประเทศ  ซ่ึงเครือขายน้ีอาจ
ประกอบดวยเครือขายยอย  เชนLAN  หรือ  MAN  ตอรวมกันเปนเครือขาย  โดยปกติมีอัตราการ
สงขอมูลตํ่า  และมีความผิดพลาดในการสงขอมูลสูง  การสงขอมูลอาจใชอุปกรณพวกโมเด็มมา
ชวย 

2. เครือขายระดับเมือง  (MAN : Metropolitan Area Network)  เปนเครือขาย
ท่ีครอบคลุมท้ังตัวเมือง  เชน  การแพรขอมูลภาพดวยระบบเคเบิลทีวี  หรือการสงขอมูลดวย
คลื่นวิทยุ 

3. เครือขายทองถ่ิน  (LAN : Local Area Network)  เปนเครือขายเฉพาะท่ี  
ครอบคลุมเขตไมกวางนัก  (ไมกี่กิโลเมตร)  เชน  เครือขายภายในอาคารหนึ่ง ๆ  LAN  น้ันจะสง
ขอมูลดวยความเร็วสูง  (หลาย ๆ  Mbps)  และอัตราความผิดพลาดของขอมูลตํ่า 
  อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 

 1. Modem  ยอมาจาก  MOdulate/DEModulate  คือ  อุปกรณท่ีเปลี่ยน
สัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาลอก  (Modulation)  หรือเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณ
ดิจิตอล  (Demodulate) 

อัตราการสงขอมูลของ  Modem  มีหนวยวัดเปน  BPS  (Bits Per Second)  
และมีการสงแบบอนุกรม  (Serial Transmission)  คือ  จะสงขอมูลทีละบิตในหนึ่งเวลา 

โมเด็มแบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 
1) Acoustic Coupler Modem  เปนโมเด็มท่ีใชรวมกับเคร่ืองรับ

โทรศัพท  โดยใชหูโทรศัพทวางบนโมเด็ม  มีขอดี  คือ  สามารถตอกับเคร่ืองรับโทรศัพทไดทุก
เคร่ือง 

2) Direct Connect Modem  เปนโมเด็มท่ีสามารถเคลื่อนยายไปใช
กับคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น ๆ  ได  โดยตองตอสายโดยตรงเขากับสายโทรศัพท  โมเด็มประเภทน้ี
อาจติดต้ังอยูภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรเลยก็ได  ซ่ึงเรียกวา  Internal Modem 
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อินเตอรเน็ต  (Internet)   
เปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญมาก  เกิดจากการเช่ือมตอเครือขาย

คอมพิวเตอรจํานวนมากมายในโลกเขาดวยกัน  ไมวาจะเปนเครือขายขนาดเล็ก  เชน  ระบบ
เครือขายแบบใกล   หรือระบบเครือขายขนาดใหญ   เชน  ระบบเครือขายของมินิหรือ
เมนเฟรมคอมพิวเตอร  ซ่ึงแตละเครือขายก็จะมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเปนเคร่ืองแมขายหรือท่ี
เรียกวา  โฮสตคอมพิวเตอร  (Host Computer)  ซ่ึงมีอยูหลายชนิด  หลายยี่หอ  โดยจะมีการ
กําหนดขอตกลงในการสื่อสารท่ีเรียกวา  โพรโตคอล  (Protocol)  ข้ึนมาเพื่อใหคอมพิวเตอรแตละ
ชนิดสามารถติดตอส่ือสารกันได  โพรโตคอลมาตรฐานที่ใชในการสื่อสารบนอินเตอรเน็ตจะมีช่ือ
เรียกวา  TCP/IP  (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

นอกจากน้ีอินเตอรเน็ตยังทําใหเกิดธุรกิจแบบใหมข้ึน  ซ่ึงเราเรียกวา  “การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส”  (E–Commerce)  ซ่ึงสามารถใหบริการลูกคาไดตลอด  24  ชม.  และ
เม่ือชอบใจสินคาใดก็สามารถส่ังซ้ือไดเลย  โดยใชวิธีชําระเงินดวยบัตรเครดิตท่ีทางผูขายยอมรับ  
เชน  VISA, Master Card, American Express  เปนตน  ซ่ึงผูซ้ือเพียงแตกรอกช่ือและเลขที่บัตร
เครดิตลงไปในแบบฟอรมบนจอภาพ  ก็จะมีการสงสินคามาใหทางไปรษณียและมีการหักเงินจาก
บัญชีของผูซ้ือในธนาคารโดยอัตโนมัติ 

 บริการตาง ๆ  ในอินเตอรเน็ต 
1.เครือขายใยแมงมุม (World Wide Web : WWW)   เปนบริการในอินเตอรเน็ต

ท่ีแสดงขอมูลท่ีประกอบดวยภาพและเสียงได  World  Wide  Web  เปนแหลงขอมูลขนาดยักษท่ี
เราจะพบขอมูลไดทุกประเภท  เชน  ขาวลาสุดตลอด  24  ชม.  เกม  การตูนสําหรับเด็ก  และ
ขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตรและดารา  เอกสารแตละหนาท่ีเราเปดดูในเว็บ  (เรียกวา  เว็บเพจ)  จะมี
การเช่ือมโยงถึงกัน  โดยเราสามารถเรียกดูเว็บเพจหนาหน่ึงกับเว็บเพจอีกหนาได  นอกจากน้ีใน
การเขาสู  World  Wide  Web  เราจะตองมีโปรแกรมหรือซอฟตแวรท่ีเรียกวา  “โปรแกรมเว็บ
บราวเซอร”  (Web Browser)  เพื่อเปดดูเว็บเพจท่ีเก็บอยูในเว็บไซดใด ๆ  ตัวอยางของ
โปรแกรมเว็บบราวเซอรท่ีมีใหดาวนโหลดใชกันไดฟรี  ไดแก  โปรแกรม  Netscape Navigator  
จากบริษัท  Netscape Communications  และโปรแกรม  Microsoft Internet Explorer  จาก
บริษัท  Microsoft  เปนตน 

 2.อีเมล  (E–mail : Electronic mail) เปนอีกบริการหน่ึงในอินเตอรเน็ตท่ีคลาย
กับไปรษณียท่ีเราคุนเคยกันดี  เราสามารถสงขอความไปถึงผูอื่นในอินเตอรเน็ตได  โดยอีเมลท่ีเรา
สงจะใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีเพ่ือเดินทางไปถึงจุดหมาย แมระยะทางจะหางกันเพียงใดก็ตาม 

3. นิวสกรุป หรือ ยูสเน็ต  (Usenet)  คือบริการที่เปนเหมือนกับบอรด
ขาวสารบนอินเตอรเน็ตท่ีผูใชอินเตอรเน็ตท่ัวโลกสามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร  หรือความคิดเห็น
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ของตนกับผูอื่น  โดยมีการจัดผูใชยูสเน็ตตามกลุมเรียกวา  “กลุมขาว”  ซ่ึงจะแลกเปลี่ยนขอมูลใน
หัวขอตาง ๆ  เชน  เร่ืองรถยนต  ตนไม  หรือเร่ืองคอมพิวเตอรเกมลาสุด 

 4. การโอนยายไฟลในอินเตอรเน็ตดวย  FTP  (File Transfer Protocol)  
เปนการเคลื่อนยายไฟลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่ง  ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต  สําหรับรูปแบบการใช  FTP  น้ัน  แบงออกไดเปน  2  ประเภท คือการ  Download  
ซ่ึงเปนการโอนยายขอมูลจากคอมพิวเตอรอื่นมายังเคร่ืองของเรา  เชน  การDownload  เกมลาสุด
จากบริษัทผูผลิต  (Ragnarok)  การใช  FTP  อีกประเภทคือการ  Upload ซ่ึงเปนการโอนยาย
ขอมูลในเคร่ืองของเราไปไวท่ีคอมพิวเตอรอื่น  เชน  การสรางเว็บเพจสวนตัว  เราจะตอง  Upload  
เว็บเพจน้ันไปไวท่ีคอมพิวเตอรแมขายในอินเตอรเน็ตท่ีทําหนาท่ีเผยแพรขอมูล 

 5. การสื่อสารดวยขอความ  นอกจากการติดตอกับผูอื่นโดยใชอีเมลหรือนิวส
กรุป  การสื่อสารโดยการพิมพขอความโตตอบระหวางกัน  ก็เปนอีกวิธีท่ีไดรับความนิยมตลอดมา 

เราสามารถส่ือสารกับผูอื่นไดแบบทันใด  โดยพิมพขอความโตตอบกัน  ซ่ึง
จํานวนผูเขารวมสนทนาอาจมีหลายคนในเวลาเดียวกันก็ได  ทุกคนจะเห็นขอความท่ีแตละคน
พิมพเหมือนกับกําลังน่ังอยูรวมกันในหองสนทนาแหงหน่ึง  รูปแบบการส่ือสารท่ีใชขอความน้ีมีช่ือ
เรียกวา  Chat 

 6. แผงขาวสาร  (BBS : Bulletin Board System)  คือ  ศูนยรวมขาวสารที่
องคกรน้ันตองการจะประกาศใหทุก ๆ  คนทราบ  โดยการนําเอาขาวสารเหลาน้ีไปจัดเก็บไวใน
คอมพิวเตอร  เพ่ือใหผูใชคนอื่น ๆ  ท่ีอยูในขายงานสามารถเปดอานขาวสารหรือ  Web  Side  
เหลาน้ันได 
 

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 
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การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร  หมายถึง  การไมอนุญาตใหทําซํ้าเพ่ือเผยแพรหรือจําหนาย  

นอกจากน้ีการนําซอฟตแวรไปทําซํ้าเพ่ือใชในคอมพิวเตอรหลาย ๆ  ระบบภายในหนวยงาน
เดียวกัน  โดยท่ีเจาของลิขสิทธิ์ใหใชเพียงคอมพิวเตอรระบบเดียวก็ถือเปนความผิดเชนกัน 

วิธีการปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ  คือ  กําหนดใหมีแผน  Original System  
ของซอฟตแวรทุกคร้ังท่ีมีการรันโปรแกรมที่จะใชงาน  มิฉะน้ันจะไมสามารถใชงานได  เราเรียก
แผน  Original System Disk  น้ีวา  Key Disk 
  การขอลิขสิทธิ์ซอฟตแวรมี  2  รูปแบบ  คือ 

 1. Site  Licensing  หมายถึง การขออนุญาตการใชซอฟตแวรประเภทใด
ประเภทหน่ึง  กับคอมพิวเตอรหลาย ๆ  ระบบภายในหนวยงานเดียวกัน  ซ่ึงผูใชมีสิทธิ์ทําสําเนา
ซอฟตแวรไดหลาย ๆ  สําเนา  โดยแตละสําเนาเพื่อคอมพิวเตอร  1  ระบบ  ซ่ึงถือวาเปนวิธีท่ีจะ
ชวยประหยัดคาใชจายได 

2. Network  Licensing  หมายถึง  การมีซอฟตแวร  1  ระบบ  และใชใน
คอมพิวเตอรระบบเครือขาย  โดยจะมีการติดต้ังซอฟตแวรดังกลาวไวท่ีคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ี
เปน  Server  และจะใชไดกับซอฟตแวรท่ีมีลักษณะเปน  Multi–user  เทาน้ัน 
  อาชญากรรมในทางคอมพิวเตอร   

 สามารถแบงออกไดเปน  3  ประเภท  ดังน้ีคือ 
1.การละเมิดลิขสิทธ์ิในการใชงานในระบบคอมพิวเตอรเปนอาชญากรรม

ท่ีคอนขางจะปรากฏแพรหลายมากในหมูผูใชคอมพิวเตอร  โดยปกติผูกออาชญากรรมประเภทนี้
มักจะไมคอยทําลายขอมูลในแฟมของระบบเทาใดนัก  นอกจากจะเขาไปเพื่อขอดูสารสนเทศ
บางอยางท่ีตนเองตองการทั้ง ๆ  ท่ีตนเองไมมีสิทธิ์ 

วิธีปองกันอาชญากรรมประเภทนี้คือ  สรางระบบความปลอดภัยท่ีมีการ
กําหนดการปองกันไวหลาย ๆ  ระดับ  เชน  การกําหนดรหัสผาน  (Password)  เพ่ือใชสิทธิใน
การใชขอมูล  หรืออาจใชวิธีการสอบถามหมายเลขโทรศัพทของผูใชดวย  ซ่ึงถาตอบผิดจะไม
อนุญาตใหเขาไปในระบบ 

2. การโจรกรรมโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ  เปนการใช
คอมพิวเตอรในการยักยอกเงินจากผูอื่นโดยโอนเงินเขาบัญชีของตนเอง  โดยปกติพวกท่ีกอ
อาชญากรรมประเภทน้ีมักจะทําในกรณีของการประมวลผลแบบ  Transaction 

3. การขโมยเวลาใชเครื่องคอมพิวเตอร  เปนการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของสํานักงานเพื่อทําธุรกิจสวนตัว  เชน  การพิมพจดหมายสวนตัว  หรือทําบัตรอวยพรของตน  
เปนตน 
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แนวขอสอบคอมพิวเตอร 
 
3. สวนใดตอไปน้ีในระบบคอมพิวเตอรท่ีเปรียบเสมือนสมองของเคร่ืองคอมพิวเตอร มีความ 
สามารถในการจดจําขอมูล และสามารถคํานวณและเปรียบเทียบได 
 ก.  Input Unit  ข. Output Unit  
 ค.  Processor  ง. Secondary Storage 
ตอบ ค.  Processor  
 ตัวประมวลผล  (The Processor)  หรืออาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา  หนวยประมวลผลกลาง 
หรือซีพียู  (CPU)  หมายถึง  สมองของระบบคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมและจัดการขอมูล
(Data)  ท่ีปอนเขามาใหเปนสารสนเทศ  (Information) 
4.สวนใดตอไปนี้ท่ีทําหนาท่ีในการลําเลียงขอมูลหรือตําแหนงท่ีอยูของขอมูลตาง ๆ เพ่ือกระทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร 
 ก. CPU  ข. ALU  
 ค. Control Unit  ง. Bus 
ตอบ  ง. Bus  
 บัส (Bus) หมายถึง วงจรไฟฟาซ่ึงจะทําหนาท่ีสงขอมูลและขอความระหวางสวนประกอบอื่น 
ๆ  ของระบบคอมพิวเตอร  โดยบัสน้ีสามารถแบงออกไดเปน  3  ประเภท  คือ 
1.  บัสขอมูล  (Data Bus)  ใชสําหรับสงขอมูลระหวางหนวยความจําและไมโครโพรเซสเซอร 
2.  บัสเลขที่อยู  (Address Bus)  ใชเพ่ือระบุตําแหนงของหนวยความจําท่ีจะนํามาใช 
3.  บัสควบคุม  (Control Bus)  ใชสําหรับสงสัญญาณควบคุมไปยังหนวยตาง ๆ 
 

5. อุปกรณใดตอไปน้ีเปน Input Device 
 ก. Keyboard  ข. Mouse  
 ค. Plotter   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 Input Hardware  เปนอุปกรณท่ีรับขอมูลเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยการปอนขอมูลจากผูใช
คอมพิวเตอร  ไดแก  Keyboard, Mouse, Trackball, Scanning Devices, Fax Machines และ
Image Scanners  สวน  Plotter  จัดเปน  Output Hardware  และ  Modem  จัดเปน 
Communication Devices 
 

6. อุปกรณใดตอไปน้ีท่ีมีการแสดงผลออกมาในรูปของ Soft Copy 
 ก. Plotter   ข. Printer  
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13. เม่ือตองการส่ังพิมพเอกสาร ตองกดปุมใด 
 ก. Ctrl + P     ข.  Ctrl + V 

ค. Ctrl + C     ง.  Ctrl + A    
 ตอบ  ก. Ctrl + P 
 
14. ในโปรแกรม Microsoft   Word หากตองการวางแนวกระดาษในแนวนอนตองเลือกใช ข้ันตอน
ในขอใด 
 ก. Page Setup  Layout  Landscape 
 ข. Page Setup  Layout  Vertical 

ค. Page Setup  Margins  Landscape 
 ง. Page Setup  Margins  Vertical 

ตอบ ค. Page Setup  Margins  Landscape 
15.การผสานเซลล ตองใชคําส่ังใดใน Microsoft Word 
 ก. Merge Cells    ข. Spite Cells 
 ค. Mere and Center    ง. Cell Formatting 
 ตอบ ก. Merge Cells 
  
 16. Merge  Cells น้ันตองใชข้ันตอนอยางไร  

ก. คลิกคอลมันท่ีตองการ      คลิกเมาสขวา    เลือกคําส่ังผสานเซลล 
ข. คลิกคอลมันท่ีตองการ      คลิกเมาสซาย    เลือกคําส่ังผสานเซลล 

 ค. เลือกกลุมคอลัมนท่ีตองการ    คลิกเมาสขวา    เลือกคําส่ังผสานเซลล 
ง. กรอกจํานวนคอลัมนท่ีตองการ   คลิกเมาสซาย    เลือกคําส่ังผสานเซลล  
ตอบ ค. เลือกกลุมคอลัมนท่ีตองการ   คลิกเมาสขวา   เลือกคําส่ังผสานเซลล 

 
16. Status Bar หมายความถึงขอใดใน Microsoft Word 
 ก. แถบสถานะ     ข. แถบคําส่ัง 
 ค. แถบเคร่ืองมือ    ง. แถบเมนู 
 ตอบ ก. แถบสถานะ 
 
17. คําส่ัง Margin รวมการทํางานใดอยูดวย  
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 ก.  กําหนดระยะของกระดาษ   ข. กําหนดระยะเย็บกระดาษ  
 ค. กําหนดการวางแนวกระดาษ  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
18. หากตองการเปลี่ยนรูปแบบขอมูลอักษรในตารางใหเปนอักษรชนิด Cordia New มีข้ันตอน 
อยางไร 

ก. คลิกท่ีมุมซายลางของตาราง   เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ข. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง    เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ค. คลิกท่ีมุมขวาบนของตาราง     เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ง. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง     เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 
ตอบ ง. คลิกท่ีมุมซายบนของตาราง       เลือกคําส่ังเปลี่ยนรูปแบบอักษร 

 
19. การสงจดหมายไปยังผูรับจํานวนมาก โดยเน้ือความในจดหมายเวียนเหมือนกันตางกันเฉพาะ
ช่ือและที่อยูของผูรับจดหมายน้ันเรียกวาอะไร 
 ก. Mail Merge     ข. Merge Cell 
 ค. Mail Cell     ง. E-Mail 
 ตอบ ก. Mail Merge 
 
20. ขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก. เม่ือตองการพิมพหนา 7-9 และ 11 ตองปอนตัวเลข 7-9 /11 
 ข. ปุม Ctrl + A หมายถึงการเลือกเอกสารท้ังหมดในหนาน้ันๆ 

ค. ปุม Ctrl + V หมายถึงการคัดลอกเอกสารท้ังหมดของเอกสารนั้นๆ 
 ง. ปุม Ctrl + P เม่ือตองการสั่งพิมพ 

ตอบ ง. ปุม Ctrl + P เมื่อตองการสั่งพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 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) 

แตมีสามานยคุณศัพทบางคําท่ีเขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ 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 คํานามที่นับได 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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