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	 เครื่องหมายวรรคตอน	 เป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบ 

ตัวอักษร ตัวเลข ค�า วลี ประโยค หรือข้อความ เพื่อสื่อความหมาย

ให้ชัดเจนขึ้น และเข้าใจความหมายยิ่งขึ้น

 ในภาษาไทยมีการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนหลายชนิด แต่ละ

ชนิดมีชื่อเรียกและวิธีการใช้ ดังนี้

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย การอ่านเครื่องหมาย

!

“...”

อัศเจรีย์

	ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย

 แต่ควรอ่านออกเสียงค�า

 โดยใส่อารมณ์ในน�้าเสียง

 ตามความหมายของค�าที่อ่าน

ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย

แต่อ่านค�า ข้อความ หรือ

บทสนทนาตามที่ปรากฏเลย

	ใช้เขียนไว้หลังค�าอุทาน หรือ

 หลังข้อความที่มีลักษณะ

 คล้ายค�าอุทาน เช่น

 โอ๊ย! เจ็บจัง  เอ๊ะ! ใครมา

	เครื่องหมายอัศเจรีย์ จะใช้เกิน

 ครั้งละ ๑ อันไม่ได้

	ใช้เขียนคร่อมค�าหรือข้อความ 

 ที่ต้องการเน้น เช่น นันทรัตน์  

 มีชื่อเล่นว่า “มด”

	ใช้เขียนคร่อมบทสนทนา เช่น   

 แม่ถามว่า “นิดไปไหนมาจ๊ะ”  

 

อัญประกาศ

เครื่องหมายวรรคตอน

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่างๆ ที่อยู่ในข้อความหรือ
ประโยคต่างๆ เรียกว่าอะไร ใครทราบบ้างครับ

หลักภาษาไทย
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เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย การอ่านเครื่องหมาย

-

...

”

ฯ

ยัติภังค์

 ถ้าใช้เขียนระหว่างค�าที่แยก
 พยางค์ หรือแยกค�าอ่านของค�า
 ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย
 ถ้าใช้เขียนละตัวอักษร ให้อ่าน
 ว่า ถึง เช่น กอถึงฮอ
	 หนึ่งถึงห้าสิบ
 

 ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย

 ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย
 แต่ต้องอ่านค�าเต็มของค�าหรือ
 กลุ่มค�าที่อยู่ข้างบน เช่น
 ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน
 ดุสิต  อ่านว่า  ดุ-สิด

 การอ่านค�าย่อทีมี่เครือ่งหมาย ฯ 
 ก�ากับอยู่ ต้องอ่านค�าเต็ม  เช่น 
 โปรดเกล้าฯ อ่านว่า 
 โปรด-เกล้า-โปรด-กระ-หม่อม
 กรุงเทพฯ อ่านว่า
 กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน

	ใช้เขยีนระหว่างค�าทีแ่ยกพยางค์
 เช่น การอ่านออกเสียงค�าควบ- 
 กล�้าจะต้อง...
	ใช้เขียนแยกค�าอ่านของค�า เช่น
 ราชการ อ่านว่า ราด-ชะ-กาน
	ใช้เขียนละตัวอักษร เช่น ก-ฮ
 ๑-๕๐

 ใช้เขียนเพื่อแสดงว่าเป็นที่ว่าง 
 เช่น มณฑป อ่านว่า............
 ใช้ก่อนหรือหลังข้อความที่
 ตัดตอนมาจากข้อความอื่น
 หรือละข้อความที่เขียนไม่จบ 
 เช่น  ...ปลาที่ใส่บ่อนั้นควรเป็น
 ปลาชนิดเดียวกัน...

 ใช้เขียนแทนค�าหรือกลุ่มค�า
 ซึ่งอยู่ในบรรทัดเหนือขึ้นไป
 เพื่อไม่ต้องเขียนค�าซ�้า เช่น
 ภัสสร อ่านว่า พัด-สอน
 ดุสิต   ” ดุ-สิด

 ใช้เขียนไว้ข้างหลังค�ายาวๆ ที่
 เป็นชื่อเฉพาะ หรือค�ายาวๆ 
 บางค�า เพื่อย่อค�านั้นๆ เช่น 
 โปรดเกล้าฯ  กรุงเทพฯ 
 

จุดไข่ปลา

บุพสัญญา

ไปยาลน้อย
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 ถ้าเขียนไว้หลังอักษรย่อ ต้อง 

 อ่านค�าเต็มของค�านั้นๆ เช่น

 พ.ศ. อ่านว่า 

 พุด-ทะ-สัก-กะ-หราด

 ถ้าเขียนไว้หลังตัวเลขหรือ

 ตัวอักษร ไม่ต้องอ่านชื่อ

 เครื่องหมาย แต่อ่านเป็น

 ตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น

 หนึ่ง	-	สอง	-	สาม

	 กอ	-	ขอ	-	คอ

 ถ้าเขียนเครื่องหมายไว้ก่อน

 ข้อย่อยให้อ่านเครื่องหมาย •
 ว่า จุด เช่น หนึ่ง-จุด-หนึ่ง

 ถ้าเขียนคั่นตัวเลขบอกเวลา

 ให้อ่านตัวเลขชั่วโมงก่อน 

 อ่านค�าเต็มของอักษรย่อ น. 

 แล้วอ่านตัวเลขบอกนาที 

 และอ่านค�าว่านาที 

 (หน่วยย่อยของชั่วโมง) เช่น 

 เก้านาฬิกาสิบนาที

 ถ้าเขียนเป็นจุดทศนิยม

 หน่วยเงินตราให้อ่านตัวเลข  

 จ�านวนเต็ม อ่านค�าว่าบาท

 อ่านจ�านวนหลังเครื่องหมาย •

   อ่านค�าว่าสตางค์ (หน่วยย่อย

 ของบาท) เช่น หกบาทห้าสิบ

	 สตางค์

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย การอ่านเครื่องหมาย.
มหัพภาค

 ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อ

 แสดงว่าเป็นอักษรย่อ เช่น

 พ.ศ.

 ใช้เขียนหลังตัวเลขหรือ

 ตัวอักษรเพื่อบอกล�าดับ เช่น

 ๑.  ๒.  ๓.

 ก.  ข.  ค.

	กรณีที่มีข้อย่อย ให้ใส่ล�าดับ

 ข้อย่อยไว้หลังเครื่องหมาย

 เช่น ๑.๑

 ใช้เขียนคั่นตัวเลขบอกเวลา

 ระหว่างชั่วโมงกับนาที เช่น

 ๙.๑๐ น.

 ใช้เป็นจุดทศนิยมหน่วย

 เงินตรา เช่น ๖.๕๐ บาท
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เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย การอ่านเครื่องหมาย

ทับ

/

æ

ฯลฯ

ไม้ยมก

ไปยาลใหญ่

 ถ้าใช้แบ่งเลขที่ให้อ่านว่า ทับ

 เช่น บ้านเลขที่ยี่สิบทับหนึ่ง

	 ห้องปอสี่ทับหนึ่ง

 ถ้าใช้แบ่งวันที่ ให้อ่านว่า

 วันที่...เดือน...(เดือนที่ตรงกับ 

 ตัวเลข) ปี พ.ศ. .... เช่น

 วนัทีส่บิสีเ่ดอืนตลุาคม	

	 พุทธศกัราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด

 การอ่านไม้ยมก จะต้องสังเกต

 ว่าเมื่อใดควรอ่านซ�้าค�า ซ�้าวลี

 หรือซ�้าประโยค แล้วจึงอ่าน

 ให้ถูกต้อง

 ถ้าเขียนไว้หลังข้อความ ให้

 อ่านว่า ละ หรือ และอื่นๆ	เช่น

 บุคคลส�าคัญ	ของประเทศไทย		

	 เช่น	สนุทรภู	่ท้าวสุรนารี	

	 ม.ร.ว.	คึกฤทธิ์	ปราโมช	ละ

 ใช้เขียนไว้ระหว่างกลาง

 ข้อความ ให้อ่านว่า ละถงึ เช่น  

 เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี	

	 ข้าวรพุทธเจ้า	ละถึง	ดุจถวาย

	 ชัย	ชโย

 

 ใช้แบ่งเลขที่ เช่น

 บ้านเลขที่ ๒๐/๑  

 ห้อง ป. ๔/๑

 ใช้แบ่งวันเดือนปี เช่น

 ๑๔/๑๐/๕๘

 ใช้ซ�้าค�า เช่น เด็กๆ วิ่งเล่น

 ใช้ซ�้าวลี เช่น วันหนึ่งๆ ฉัน  

 ต้องเดินหลายเที่ยว

 ใช้ซ�้าประโยค เช่น 

 ฉันเล่นชนะแล้วๆ

 ใช้เขียนไว้ข้างหลังข้อความ

 ที่จะมีต่อไปอีกมาก เช่น

 บคุคลส�าคญัของประเทศไทย

 เช่น สุนทรภู่ ท้าวสุรนารี

 ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช ฯลฯ

 ใช้เขียนไว้ระหว่างกลาง

 ข้อความ ซึ่งตัดมาจาก  

 ข้อความเต็ม เช่น เนื้อเพลง

 สรรเสริญพระบารมี 

 ข้าวรพุทธเจ้า ฯลฯ ดุจถวาย

 ชัย ชโย
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เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย การอ่านเครื่องหมาย

 ใช้กับตัวเลขข้อย่อย หรือ  

 ตัวอักษรที่เป็นหัวข้อ เช่น  

 (ก) การอ่าน  (ข) การฟัง

 ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์

 เช่น ๖ × (๕ + ๕) = ?

   (๓ + ๗ - ๑) × ๒ = ? 

( )

{ }

 ถ้าเป็นตัวเลขข้อย่อยหรือ

 ตัวอักษรที่เป็นหัวข้อไม่ต้อง 

 อ่านชื่อเครื่องหมาย

 ถ้าเป็นตัวเลขในโจทย์วิชา

 คณิตศาสตร์ ให้อ่านว่า 

 วงเล็บเปิด อ่านจ�านวนข้างใน

 แล้วอ่านว่า วงเล็บปิด เช่น 

 หกคูณ	วงเล็บเปิด	ห้าบวกห้า

	 วงเล็บปิด	เท่ากับเท่าใด

 ถ้าใช้เขียนก�ากับข้อความให้

 อ่านว่า วงเล็บ แล้วอ่าน

 ข้อความในวงเล็บ เช่น

 พระยาศรีสุนทรโวหาร	วงเล็บ

	 น้อย	อาจารยางกูร

 ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย

 

 ไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมาย

 แต่อ่านเน้นเสียงตัวอักษร ค�า

 หรือข้อความตามที่ปรากฏ

นขลิขิต

สัญประกาศ

วงเล็บปีกกา

 ใช้เขียนเพื่อแสดงว่าค�าหรือ

 ข้อความซึ่งอยู่คนละบรรทัด

 เป็นกลุม่เดยีวกนั หรอืเชือ่มโยง

 กัน อาจใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่ง

 ก็ได้ เช่น

   

 ใช้เขียนไว้ใต้ตัวอักษร ค�า

 หรือข้อความที่ต้องการเน้น

  เช่น การผันวรรณยุกต์ต้อง

 ค�านึงถึง ค�าเป็น และค�าตาย

 ใช้เขียนก�ากับข้อความที่

 อธิบายไว้เพิ่มเติมเพื่อให้

 ข้อความนั้นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น

 เช่น พระยาศรีสุนทรโวหาร

 (น้อย อาจารยางกูร)

นิตยา
อุษา

กลุ่ม ๑}
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การเขียนและอานอักษรยอ

เครื่องหมายวรรคตอนที่เ¾ื่อนๆ ไ´้เรียนรู้ไปáล้วนัéน
มีเครื่องหมายหนÖ่งที่ใª้เขียนตามหลังอักษรย่อ เครื่องหมายนัéน 

คือเครื่องหมายอะไรครับ การเขียนáละอ่านอักษรย่อมี
หลักเกณ±์อย่างไร ใครทราบบ้างครับ

อักษรย่อ หมายถึง ตัวอักษรที่ใช้เขียนย่อค�าให้สั้นลง เพื่อ

ความสะดวกในการเขียน โดยต้องใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค หรือ

จุด (.) ก�ากับไว้ท้ายอักษรย่อทุกครั้ง

 การเขียนและอ่านอักษรย่อ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑.		หลักเกณฑ์การเขียนอักษรย่อ

  ๑) ใชพยัญชนะตนของพยางคแรกของคําเปนตัวยอ

      (๑)  ถ้าเป็นค�าค�าเดียวให้ใช้อักษรย่อตัวเดียว แม้ว่าค�า

ค�านั้นจะมีหลายพยางค์ก็ตาม เช่น

 เมตร ใช้อักษรย่อ ม.

 จังหวัด ใช้อักษรย่อ จ.

 นาฬิกา ใช้อักษรย่อ น.

 ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ.

 ต�าบล ใช้อักษรย่อ ต.
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