
 

โครงการสัมมนา  

เรื่อง  
“หลักการเขียนจดหมายและการจัดการส านักงาน” 

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557  

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบด ี
 



 

หลักเกณฑ์และแนวทางการเขียน 
 

โดย 

ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์ 

 
 



หลักเกณฑ์และแนวทางการเขียน 
 

การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเขียน 
 เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ   

  อ่านในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ผิดหลักเกณฑ์
และเขียนไปในทางเดียวกัน   
รูปแบบอาจไม่ใช่กฎเหล็ก 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 



รูปแบบการเขียน : เวลา วัน เดือน ป ี

ถ้าใช้บอกจุดเวลาของวัน ให้เติม น. (นาฬิกา) ลงท้าย  
ตัวอย่าง  
18:39:52 (18 ชั่วโมง 39 นาที 52 วินาที) 
1:05:00 (1 ชั่วโมง 5 นาที 0 วินาที) 
2:30 (อาจหมายถึง 2 ชั่วโมง 30 นาที หรือ 2 นาที 30 วินาที ขึ้นอยู่กับบริบท) 
15:30 น. (15 นาฬิกา 30 นาท)ี 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 



 
เขียนปีในรูปแบบของ พ.ศ. โดยเว้นวรรคหนึ่งครั้งระหว่างค าย่อและตัวเลข  

ตัวอย่าง  
พ.ศ. 2551 

ส าหรับปี ค.ศ. ที่มีความส าคัญ ในทางความหมาย ให้เขียนก ากับในวงเล็บ
ด้านหลัง หรือเขียนเฉพาะปี ค.ศ.  

ตัวอย่าง  
พ.ศ. 2550  (ค.ศ. 2007) 
ค.ศ. 2005 
 

รูปแบบการเขียน : วัน เดือน ปี 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2005
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2005
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2005
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2005
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2005


ทศวรรษ เขียนระหว่าง พุทธทศวรรษ และ คริสต์ทศวรรษ                               

โดยไม่มีค าว่า "ที"่ ตามหลัง  
ตัวอย่าง คริสต์ทศวรรษ 1980 

 
ศตวรรษ เขียนระหว่าง พุทธศตวรรษ และ คริสต์ศตวรรษ                                   

โดยตามหลังด้วยค าว่า "ที"่  
ตัวอย่าง พุทธศตวรรษที่ 25 

คริสต์ศตวรรษที่ 20 
 

รูปแบบการเขียน : เวลา วัน เดือน ป ี

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9_1980
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9_1980
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_25
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_25
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_20
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_20


ตัวเลข 
เนื้อหาในบทความให้ใช้เลขอารบิก (0 1 2 3..9) เป็นหลัก  

          ยกเว้นเมื่อจ าเป็นต้องคงรูปเลขอื่น 
เว้นวรรค หน้าและหลัง กลุ่มตัวเลขเสมอ เช่น 

ราคา 500 บาท 
ล าต้นสูง 1-2 เมตร 
วิตามินบี12 (ตัวเลขติดอักษร) 
โนเกีย เอ็น8 (ตัวเลขติดอักษร) 

ใช้จุลภาคเป็นเครื่องหมายคั่นหลักพัน ยกเว้นปีศักราชต่างๆ 
 

รูปแบบการเขียน : ตัวเลข 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81


การก ากับค าทับศัพท ์
ค าทับศัพท์ทั่วไป ให้เขียนตามหลักของภาษานั้นๆ  
ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ที่ต้องการแสดงที่มา
ของค านั้น  

           ให้เขียนค าภาษาต่างประเทศในวงเล็บ
ตามหลังบทความ โดยขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
ส าหรับชื่อเฉพาะและชื่อบุคคล  
 

รูปแบบการเขียน : การก ากับค าทับศัพท ์

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 



ตัวอย่าง  
สตีเฟน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs) ผู้บริหารระดับสูง
ของ แอปเปิล คอมพิวเตอร์ …… 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of 
California, Berkeley) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ……  
ไบโอดีเซล (biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่ง…
ส าหรับ ค าสามานยนามภาษาไทย 
 
 

 

รูปแบบการเขียน : การก ากับค าทับศัพท์ 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 



ส าหรับค าสามานยนามภาษาไทยที่ไม่ได้ทับศัพท์มาจาก
ภาษาต่างประเทศ ไม่จ าเป็นต้องมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาอื่นก ากับ  
ตัวอย่าง  

ปลา เป็นสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่หายใจ
ทางเหงือก ... 
ไม่ใช้ ปลา (fish) เป็นสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง 
ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือก ... 
ไม่ใช้ ปลา (鱼) เป็นสัตว์เลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง ส่วน
ใหญ่หายใจทางเหงือก ... 

 

รูปแบบการเขียน : การก ากับค าทับศัพท์ 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 



แนวทางการเขียน: เครื่องหมายวรรคตอน จุลภาค (,) 

ปกติแล้วภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมาย จุลภาค (ลูกน้ า " , ") คั่นค าใน
รายการ  

ตัวอย่าง 
แม่สีหลักประกอบด้วย สีแดง สีน้ าเงิน และสีเหลือง 
ไม่ใช้ แม่สีหลักประกอบด้วย สีแดง, สีน้ าเงิน, และสีเหลือง 
 

เว้นแต่: ใช้เพื่อแบ่ง "ค าที่มีเว้นวรรคภายในค า" เพราะมิฉะนั้นอาจท าให้
แบ่งค าหรือวลีสับสน  

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84


เว้นแต:่ ใช้เพ่ือแบ่ง "ค าที่มีเว้นวรรคภายในค า" เพราะมิฉะนั้นอาจท าให้แบ่งค าหรือ
วลีสับสน  

ตัวอย่าง 
นายกรัฐมนตรีไทย ได้แก่ ชวน หลีกภัย, บรรหาร ศิลปะอาชา, ชวลิต ยงใจยุทธ, 
ทักษิณ ชินวัตร, สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ไม่ใช้ นายกรัฐมนตรีไทย ได้แก่ ชวน หลีกภัย บรรหาร ศิลปอาชา ชวลิต ยงใจ
ยุทธ ทักษิณ ชินวัตร สุรยุทธ์ จุลานนท ์

            เมื่อจัดรูปแบบรายการแล้ว ไม่ควรปิดท้ายรายการด้วยจุลภาคอีก 
ภาษาไทยใช้จุลภาคเป็นเครื่องหมายคั่นหลักพันส าหรับจ านวนตัวเลข              
ยกเว้นปีศักราชต่างๆ เช่น พ.ศ. 2552 ฯลฯ 

แนวทางการเขียน: เครื่องหมายวรรคตอน จุลภาค (,) 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99


 ปกติภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมาย มหัพภาค (จุด " . ") เมื่อจบประโยค 
 มหัพภาคที่ใช้ก ากับอักษรย่อ  
 ควรเว้นวรรคหนา้และหลงั "กลุม่ของอักษรย่อ" นั้นหนึ่งช่อง เพื่อไม่ให้ติดกับ

วลีข้างเคียง (โดยปกติแล้วถ้าใช้ค าเต็มอาจเหมาะสมกว่า) 
 มหัพภาคในภาษาไทย มีปรากฏใช้ในพจนานุกรมเพื่อแบ่งอรรถาธิบายของ

ค าศัพท์ หรือใช้เป็นการอ้างอิงหนังสือหรือแหลง่ข้อมูลอื่น เช่น  
 สมจิตต์ นวเครือสุนทร. ใครว่าผม "อภิสิทธิ์" ?. กรุงเทพฯ : 2550.   
       ISBN 978-974-09-0492-2 

 ภาษาไทยใช้มหัพภาคเป็นจุดทศนิยม (ในขณะที่ภาษาอ่ืนอาจใช้เครือ่งหมาย
อื่น) 

 
แนวทางการเขียน: เครื่องหมายวรรคตอน มหัพภาค (.) 

 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9789740904922
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1


เช่นเดียวกับเครื่องหมายมหัพภาค                                   
ปกติแล้วภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมาย ปรัศนี 
(เครื่องหมายค าถาม " ? ") เมื่อจบประโยค 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

 
แนวทางการเขียน: เครื่องหมายวรรคตอน ปรัศนี (?) 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5


 

 ให้เว้นวรรคนอกเครื่องหมาย นขลิขิต (วงเล็บ " ( ) ") ไม่ให้      
ติดกับวลีข้างเคียง เช่น  

เมเปิลสตอรี_(MapleStory)_เป็นเกมออนไลน์ประเภท..........                       
หมายเหตุ: เครื่องหมาย _ แสดงการเว้นวรรค 
 

 หลังจากเปิดวงเล็บ และก่อนปิดวงเล็บ ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น  
เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ (The Lord of the Rings) 

 
 หลีกเลี่ยงการใช้นขลิขิตซ้อนกัน ถ้าไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

 
แนวทางการเขียน: เครื่องหมายวรรคตอน นขลิขิต ( ) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C


 
 ให้เว้นวรรคหน้าและหลงัไม้ยมกเสมอ 

 
 เว้นแต่จะอยู่ติดกับเครื่องหมายวรรคตอน 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki 

 
แนวทางการเขียน: เครื่องหมายวรรคตอน ไม้ยมก (ๆ) 

 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
ที่มา : หนังสือหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครือ่งหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนค าย่อ 
          ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๖ หน้า ๕๖-๖๖ 
 

        การเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย การเว้นช่องว่างระหว่างค า ข้อความ
หรือประโยคให้ถูกต้องเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้ข้อเขียนนั้นมีความ
ถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 

        วรรค คือ ค า ข้อความ หรือประโยคช่วงหนึ่ง ๆ 
        การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค 
        การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น 
        – การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความ
กว้างของพยัญชนะ ก 
        – การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่าของ
การเว้นวรรคเล็ก 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
 กรณีที่ต้องเว้นวรรค    เว้นวรรคในกรณีต่อไปนี้ 

ในประโยครวมให้เว้นวรรคระหว่างประโยคย่อยที่มีใจความ
สมบูรณ์และเชื่อมกับประโยคอื่น ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยค าสันธาน 
“และ” “หรือ” “แต่” ฯลฯ 

ตัวอย่าง 
                 (๑) นายแดงอยู่ที่บ้านคุณพ่อของเขาที่ปากน้ าโพ แต ่พี่ชายของเขาอยู่ที่บ้านซื้อใหม่
ในกรุงเทพฯ 
                 (๒) การเขียนหนังสือโย้หน้าเย้หลังไม่เป็นระเบียบ หรือการขาดความระมัดระวังใน
เรื่องช่องไฟ อาจเป็นเครื่องหมายส่อนิสัยของผู้เขียนเองได้ 
                 (๓) พุทธกับไสย แมต้่างกันเป็นคนละด้าน แต ่ก็ไม่เป็นสิ่งขัดแย้งกันในความเชื่อถือ
ของคนชั้นสามัญทั่วไป 
 http://th.wikipedia.org 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
 
     แต่ถ้าเป็นประโยคสั้นให้เขียนติดกัน 
     ตัวอย่าง 
                 (๑) ฉันและเธอไปโรงเรียน 
                 (๒) เขาอยากได้ดีแต่เขาก็ไม่ได้ดี 
                 (๓) น้ าขึ้นแต่ลมลง 
 
 
 
 
 http://th.wikipedia.org 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
 
  เว้นวรรคระหว่างชื่อกับนามสกุล 
ตัวอย่าง 
                 นายเสริม วินิจฉัยกุล 
 
   เว้นวรรคหลังค าน าพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ พระนาม และ

ฐานันดรศักดิ์                  
ตัวอย่าง 
                 (๑) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
                 (๒) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
                 (๓) สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ 
 
 
                http://th.wikipedia.org 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
  เว้นวรรคระหว่างชื่อบริษัท ธนาคาร ฯลฯ กับค า “จ ากัด” ที่อยู่ท้ายชื่อ 
ตัวอย่าง 

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มั่นคง จ ากัด 
 ธนาคารทหารไทย จ ากัด 

  เว้นวรรคระหว่างค า “ห้างหุ้นส่วนจ ากัด” และ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” กับชื่อ 
ตัวอย่าง 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีวรสิน 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามัญนิติบุคคล ปัญญากิจ 

  เว้นวรรคระหว่างชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด 
ตัวอย่าง 
                 ราชบัณฑิตยสถาน ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน 
                 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
 

 

 
http://th.wikipedia.org 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
 
 เว้นวรรคระหว่างค าน าหน้านามแต่ละชนิด 

ตัวอย่าง 
                 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ หรือ 
                 ศ. นพ. ม.ล.เกษตร สนิทวงศ ์
 
 เว้นวรรคระหว่างยศกับชื่อ 
ตัวอย่าง 

 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ หรือ พล.ร.อ. สงัด ชะลออยู ่
 ร้อยโทหญิง สุชาดา ท าความดี 

 
 เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ 
ตัวอย่าง 
                 นายเสริม วินิจฉัยกุล ป.จ. ม.ป.ช. ม.ว.ม. http://th.wikipedia.org 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
  เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข 
ตัวอย่าง 
                 เขาเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านตั้ง 30 ตัว 
 
 เว้นวรรคระหว่างวันกับเวลา 
ตัวอย่าง 
                 ราชบัณฑิตยสถานก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10:00 น. 
                  http://th.wikipedia.org 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
  เว้นวรรคหลังข้อความที่เป็นหน่วยมาตราต่าง ๆ กับข้อความที่ตามมา 
ตัวอย่าง 
               โต๊ะประชุมแต่ละตัวมีขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.60 เมตร  
สูง 0.60 เมตร 
 
 เว้นวรรคระหว่างตัวหนังสือไทยกับตัวหนังสือภาษาอื่น 
ตัวอย่าง 
        ข้าวเย็นเหนือเป็นชือ่ไม้เถาชนิด Smilax china  L. ในวงศ์ 
Smilacaceae เหง้าใช้ท ายาได้ 
 
 http://th.wikipedia.org 



แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
 
  เว้นวรรคระหว่างรายการต่าง ๆ เพื่อแยกรายการแต่ละรายการ  
      ทั้งที่เป็นข้อความและกลุ่มตัวเลข 
ตัวอย่าง 
 ศีล สมาธิ ปัญญา สามอย่างนี้เรียกว่า ไตรสิกขา 
 เลือกข้อความที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวจากข้อ ก ข ค ง 
 ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๙ ๗ ๕ ๓ ๑ ต่างก็เป็นจ านวนเลขคี ่
 
 
 
 http://th.wikipedia.org 



 เว้นวรรคหน้าและหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรือ
เท่ากับ ทวิภาค วิภัชภาค และเครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางภาษา     
(มิใช่เครื่องหมาย + ที่ใช้ในทางคณิตศาสตร์) 

ตัวอย่าง 
 เขาเจริญพุทธคุณว่า อิติปิ โส ฯลฯ ภควาติ 
 วันหนึ่ง ๆ เขาท าอะไรบ้าง 
 อเปหิ = อป + เอหิ 
 กฤษณา : กฤษณาสอนน้อง แบบเรียนกวีนิพนธ์ 
 ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ :– 

                        ราชบัณฑิต 
                        ภาคีสมาชิก 
                        ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
                        นักวิชาการ 
                        และประชาชนผู้สนใจ 

 
 

http://th.wikipedia.org 

แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค                                                 
เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ 



 เว้นวรรคหน้าเครื่องหมายอัญประกาศเปิดและวงเล็บเปิด 
ตัวอย่าง 
 สถานภาพของสตรีในสังคมอินเดียในอดีตมีลักษณะคล้าย “เถาวัลย์” 

หรือบางทีก็ดูคล้าย “กาฝาก” เพราะสตรีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
 มนุษย์ได้สร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ  
      (ความหลง) ให้แก่ตัวเองทั้งสิ้น 
 
 
 
                       http://th.wikipedia.org 

แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค                                                 
เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ 



 เว้นวรรคหลังเครื่องหมาย จุลภาค อัฒภาค                  
ไปยาลน้อย อัญประกาศปิด และวงเล็บปิด 

ตัวอย่าง 
 พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์ เป็นรัตนะ ๓ ของพุทธศาสนิกชน 
 ชีวิตของตนเป็นที่รักยิ่งฉันใด ชีวิตของผู้อื่นก็ปานนั้น; สัตบุรุษเอาตนเข้าไปเทียบดังนี้  
      จึงกระท าความเมตตากรุณาในสัตว์มีชีวิตทั่วไป 
 โอ๊ย ! มาไม่ทันรถอีกแล้ว 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 สถานภาพของสตรีในสังคมอินเดียในอดีตมีลักษณะคล้าย “เถาวัลย”์ หรือบางทีก็ดูคล้ายเป็น 

“กาฝาก” เพราะสตรีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
 มนุษย์ได้สร้างโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) ให้แก่ตนเองทั้งสิ้น 

 http://th.wikipedia.org 

แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค                                                 
เว้นวรรคระหว่างเครื่องหมายต่าง ๆ 



 เว้นวรรคหลังข้อความที่เป็นหัวข้อ 
ตัวอย่าง 
 อุทานวลี อุทานวลีหมายถึงค าอุทานที่มีค าอื่นประกอบท้ายให้เป็นวลียืดยาว

ออกไป เช่น คุณพระช่วย 
 วิเคราะห์กลวิธีด าเนินเรื่อง ในการวิเคราะห์กลวิธีด าเนินเรื่องจ าเป็นต้องเข้าใจ

ศิลปะการอ่าน หรือกติกาของนักอ่าน นักอ่านต้องพยายามท าใจเกี่ยวกับสัญนิยม
ของการแต่งหนังสือ 

 

http://th.wikipedia.org 

แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 



เว้นวรรคทั้งข้างหน้าและข้างหลังค า ณ ธ 
ตัวอย่าง 
 การน าสัตว์ขึ้นหรือลง ณ สถานีใด ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจ า

ท้องที ่
 ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นศุขสานต์ 

http://th.wikipedia.org 

แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 



 เว้นวรรคหน้าและหลังค าว่า “ได้แก”่ ที่ตามด้วยรายการ มากกว่า ๑ รายการ 
ตัวอย่าง 
    เครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลก ได้แก ่ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส 
    อาหารที่ช่วยป้องกันและต้านทานโรค ได้แก ่โปรตีน เกลือแร่ และวิตามิน 
 
  เว้นวรรคหน้าและหลังค า “เช่น” (ในความหมายว่า ยกตัวอย่าง) 
ตัวอย่าง 
                 ส่วนหนึ่งแห่งสกลจักรวาล เช่น มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก 
 
ยกเว้น “เช่น” ที่มีความหมายว่า “อย่าง, เหมือน” ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังค า 
ตัวอย่าง 

 ด า ว. มีสเีช่นสีเขม่า, มืด. 
 ใจด าเช่นกา 

 

                 

http://th.wikipedia.org 

แนวทางการเขียน: หลักเกณฑ์การเว้นวรรค 



 เว้นวรรคหน้าค าสันธาน “และ”, “หรือ” ในรายการ 
ตัวอย่าง 

 ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา         
การส ารวจ การขนย้าย การจ าหน่าย และการส่งมอบน้ าตาลทราย 

 แล้วกัน (ปาก) ว. ออกเสียงแสดงความไม่พอใจ ตกใจ เสียใจ หรือประหลาดใจ เป็นต้น 

ยกเว้น ถ้ามีเพียง ๒ รายการ ไม่ต้องเว้นวรรค 
ตัวอย่าง 

 ส่งเสริมสวัสดิการของครูและนักเรียนของโรงเรียน 

 เสียงสระทุกเสียงเป็นเสียงก้องหรือเสียงโฆษะ 
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 เว้นวรรคหน้าค า “เป็นต้น” ที่อยู่หลังรายการ 

ตัวอย่าง 

 ประเภท น. ส่วนที่แบ่งย่อยออกไปเป็นพวก จ าพวก ชนิด หมู่ เหล่า อย่าง แผนก 
เป็นต้น 

 บ้านเป็นค าไทย เดิมหมายความว่าหมู่บ้าน ปัจจุบันยังมีเค้าให้เห็นอยู่ในชื่อต าบล
ต่าง ๆ มี บ้านหม้อ บ้านหมี่ บ้านไร่ บ้านนา บ้านบ่อ เป็นต้น 
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  เว้นวรรคหลังค าว่า “ว่า” ในกรณีที่ข้อความต่อมาเป็นประโยค 
ตัวอย่าง 

       จะสังเกตได้ว่า คนถนัดมือซ้ายมีน้อยกว่าคนที่ถนัดมือขวา 
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 ไม่เว้นวรรคระหว่างค าน าหน้าชื่อกับชื่อ 
ตัวอย่าง     
พระมหาสุทธิ สุทฺธิญาโณ 
นายเสริม วินิจฉัยกุล 
นางอินทริา คานธี 
นางสาววารุณี วงศ์คนไทย 
เด็กชายวรา สิทธิ์รัตน ์
เด็กหญิงสิรินท ์ทองดี 
คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง 
คุณหญิงปิ๋ว มหาโยธา 
ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร 
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กรณีที่ไม่เว้นวรรค 
 



ไม่เว้นวรรคระหว่างบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ กับนาม หรือ
ราชทินนาม 

ตัวอย่าง 
หลวงวิศาลศิลปกรรม 

หม่อมราโชทัย 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ 

เจ้าจอมมารดาชุม (ในรัชกาลที่ ๔) 
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กรณีที่ไม่เว้นวรรค 
 



 ไม่เว้นวรรคระหว่างค าน าหน้าชื่อที่เป็นต าแหนง่หรือ
อาชีพกับชื่อ 

ตัวอย่าง 
 ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท ์
 นายแพทย์ด ารง เพ็ชรพลาย 
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กรณีที่ไมเ่ว้นวรรค 
 



ไม่เว้นวรรคระหวา่งค าหน้าชื่อที่แสดงฐานะของนิติบุคคล หน่วยงาน 
หรือกลุ่มบุคคลกับชื่อ 

ตัวอย่าง 
  สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
  มูลนิธิสายใจไทย 
  ส านักพิมพ์เมืองโบราณ 
  โรงพิมพ์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
  โรงเรียนสตรีวิทยา 
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร จ ากัด 
  กรมปศุสัตว ์
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย http://th.wikipedia.org 
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กรณีที่ไม่เว้นวรรค 
 



ไม่เว้นวรรคหลังเครื่องหมายไปยาลนอ้ย ในกรณีที่มีเครื่องหมายอื่นตามมา 
ตัวอย่าง 
                 รถไฟเที่ยวจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม ่
 

 ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมายยัติภังค์ ยัตภิาค 
ตัวอย่าง 
-กระเฉง ใช้เข้าคู่กับค ากระฉับ เป็น กระฉับกระเฉง 
ภาษาตระกูลไทย–จีน 
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กรณีที่ไม่เว้นวรรค 
 



หลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่บางครั้งอาจเว้นวรรค
หรือไม่เว้นวรรคก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เขียน 
 
ตัวอย่าง 
                 นอกจากเงิน ยังมีโล่ทุกรางวัล 
หรือ 
                 นอกจากเงินยังมีโล่ทุกรางวัล 
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รูปแบบการพิมพ์งาน 

การก าหนดกั้นหน้า-หลัง 

การใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 

การต้ังช่ือเรื่องหนังสือ 

การลงท้ายหนังสือ 



 

หลักเกณฑ์และแนวทางการเขียน 
 

โดย 

ดร. ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์ 

 
 


