


ค ำต่ำงๆ ตำมปกติ  ถ้ำอยู่แต่ล ำพังไม่สู้มีน ้ำหนัก  ต่อเมื่อ
น ำมำเรียงเข้ำประโยคจึงจะแสดงหน้ำที ่ แสดงควำมหมำย
ชัดเจนขึ้น  แสดงน ้ำหนักดียิ่งขึ้น  กำรเรียงค ำเป็นเร่ือง
ส ำคญัในภำษำไทย  ฉะน้ัน  กำรเรียงค ำเข้ำประโยคจึงต้อง
มคีวำมประณตีมำก  อย่ำให้เกดิควำมเข้ำใจผดิได้  มิฉะน้ัน
จะเป็นกำรส่ือควำมหมำยที่ดีได้ยำก  ดังน้ันกำรเรียงค ำ   
เข้ำประโยคจึงควร    



๑.เข้ำประโยคให้ได้ควำมชัดเจน 

 ประโยคอาจจะไม่ไดค้วามชดัเจนเพราะ 

 ๑.๑ ค ำค ำเดยีวมีควำมหมำยได้หลำยอย่ำง 

ตัวอย่ำง  “เขำไม่ไปโรงเรียนเพรำะตาเจ็บ” 

 ค าวา่ “ตาเจบ็” อาจจะมีความหมายไดเ้ป็นสองทาง  คือ 

 ๑).พอ่ของแม่ไม่สบาย 

 ๒).ตา  ของเขาอกัเสบ 

 โดยถา้เป็นภาษาพดูอาจจะใชเ้นน้ใหถู้กความหมายได ้

 ฉะนั้นในการเขา้ประโยคจึงควรเติมค าใหค้วามบ่งเฉพาะ  เพ่ือใหมี้ความ
ชดัเจนไม่ตอ้งประหยดัค าในเม่ือมีความจ าเป็น   

 



 ๑.๒ ส ำนวนค ำในภำษำ 

 ดว้ยเหตุท่ีค  าภาษาไทยมีส านวนค าท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ  ใช้
ความหมายเป็นนยั  จึงอาจท าใหท้ราบความหมายท่ีแน่นอนไม่ไดถ้า้ไม่บ่งความให้
ชดั 

ตัวอย่ำง  คนคนนี ้ ไม่ได้สติเลย 

 “ไม่ไดส้ติ” อาจจะหมายถึง 

 ๑).ไม่มีความสามารถ  ท าอะไรไม่ไดเ้ร่ือง 

 ๒).ไม่รู้สึกตวั  เป็นลม 

  

  

 



 ๑.๓ กำรละค ำไว้ในฐำนทีเ่ข้ำใจ 

 ดว้ยเหตุท่ีภาษาไทยมกัจะละค าบุพบทไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจ  จึงท าให้
ประโยคบางประโยคไม่ไดค้วามชดัเจน  ถา้เกิดมีความหมายก ากวมในท่ีนั้นไม่ควร
ละค านั้นๆ ไว ้

ตัวอย่ำง  เขำเป็นคนใช้ฉัน 

 “คนใชฉ้นั” อาจจะหมายถึง 

 ๑).เขาเป็นคนรับใชข้องฉนั 

 ๒).เขาเป็นคนท่ีใชฉ้นัไปท าส่ิงอ่ืนใด 

 ถา้จะใหมี้ความหมายชดัเจนในทางใดกเ็ติมค าใหมี้ความหมายแน่นอน  
แมว้า่จะใชค้  ามากข้ึนกย็งัดีกวา่ไม่ทราบความหมายท่ีแน่ชดั 

  

 



๒.กำรเข้ำประโยคให้มีน ำ้หนักตำมต้องกำร 

 ๒.๑ น ำ้หนักของค ำในประโยคอยู่ที่ตอนต้นของประโยค  ฉะน้ันเมือ่
ต้องกำรเน้นหนักที่ไหนกว็ำงค ำน้ันไว้ต้นประโยค 

ตัวอย่ำง   ๑).เกดิน ้าท่วมที่เชียงใหม่-ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือน ้าท่วมท่ีเชียงใหม่ 

      น ำ้เกดิท่วมที่เชียงใหม่-น ้าเกิดท่วมท่ีเชียงใหม่โดยไม่ไดค้าดไว ้

      ทีเ่ชียงใหม่เกดิน ้าท่วม-สถานท่ีท่ีน ้าท่วมไม่ใช่ท่ีอ่ืน  ท่ีเชียงใหม่ 

 ๒).เขามำท ำไม-รู้วา่เขามาแต่ถามไปโดยไม่ตอ้งการค าตอบกไ็ด ้

      ท าไมเขำมำ-ตอ้งการรู้เหตุผลวา่ท าไมเขามา  

 



 ๒.๒ กำรใช้ค ำให้เหมำะควำม 

 การใชค้  าถา้ไม่เลือกใหเ้หมาะความ  จะท าใหค้วามไม่เด่นชดั 

ตัวอย่ำง ๑).“ทุกคนทีผ่่ำนไปมองดูควำมงำมของเธออย่างไม่ขาดสาย”   

“อยา่งไม่ขาดสายควรเป็น  “อยา่งไม่วางตา”  หรือ “ทุกคนท่ีผา่นมาอยา่งไม่ขาด
สายมองดูความงามของเธอ” 

 ๒).“ลมพดัรุนแรง”  “รุนแรง”  ควรเป็น  “แรง” 

 ๓).เธอละเลงขนมเบือ้งไม่ดเีพรำะความไม่เคยชิน  “ความไม่เคยชิน”  
ควรเป็น  “ไม่มีความช านาญ” 

 



๓.กำรเข้ำประโยคต้องไม่ผดิหลกัภำษำ 

 การใชภ้าษาของเรา  เราไม่จ าเป็นตอ้งนึกถึงหลกัภาษามาก  แต่ใน
บางคร้ังเม่ืออ่านแลว้ไม่เขา้ใจ  เราจะจบัขอ้บกพร่องไดว้า่  ผดิเพราะอะไร  กต็อ้ง
ใชห้ลกัภาษาเขา้จบัวา่ผิดหลกัขอ้ไหน  ส่วนมากมกัจะบกพร่องในขอ้ต่อไปน้ี 

 ๓.๑ กำรเรียงประธำน  กริยำ  กรรมไม่เป็นไปตำมล ำดบั 

ตัวอย่ำง “วนันีอ้ำจำรย์บรรยายให้ฟังวิชาต่างๆ” 

 “วิชา”  เป็น  “กรรม”  แต่ไม่อยูห่ลงักริยาส าคญั 

 ประโยคทีถู่ก  “วนันีอ้ำจำรย์บรรยายวิชาต่างๆ ให้ฟัง” 

 ๓.๒ ค ำเช่ือมประโยค  อยู่ผดิที ่

ตัวอย่ำง “เขำไม่ทราบส่ิงถูกต้องว่าเป็นอย่ำงไร” 

 ประโยคทีถู่ก “เขำไม่ทราบว่าส่ิงถูกต้องเป็นอย่ำงไร”  

 



 ๓.๓ กำรใช้สันธำนไม่ถูกต้องตำมควำมของประโยคทีน่ ำมำเช่ือมกนั 

ตัวอย่ำง “นอกจำกคติเร่ืองควำมรักของพ่อแม่แล้ว  จำกกำรเดนิทำงไปประเทศ
ต่ำงๆท ำให้เขำได้พบควำมรักกบัหญิงต่ำงชำติ” 

 สันธาน  “นอกจาก”  ตอ้งคู่กบั  “ยงั”  เม่ือใชค้  าสันธาน  “นอกจาก”  ก็
ตอ้งมีประโยค ๒ ประโยค  ความบกพร่องอยูท่ี่  ความประโยคตน้ยงัไม่ทนัจบ
กลบัไปข้ึนประโยคใหม่ 

 ประโยคทีถู่ก  “จำกกำรท่องเทีย่วไปในประเทศต่ำงๆ นอกจำกได้คติใน
เร่ืองควำมรักของพ่อแม่แล้วเขำยงัได้พบควำมรักหญิงต่ำงชำติอกีด้วย” 

 ๓.๔ กำรใช้บุพบทไม่ถูกต้อง 

ตัวอย่ำง “เขำยงัไม่เช่ืองบประมาณว่ามีไม่พอเพยีง” 

 ประโยคทีถู่ก  “เขำไม่เช่ือว่ามีงบประมาณไม่พอเพยีง”    

 



 ๓.๕ กำรวำงส่วนขยำย  ไม่ชิดค ำที่ต้องกำรอธิบำย 

 การวางส่วนขยายผดิท่ีท าใหค้วามหมายไม่แจ่มแจง้ 

ตัวอย่ำง ๑).มผู้ีใจบุญให้ทุนช่วยเหลอืนักศึกษำมหำวทิยำลยัต่ำงๆ ทีย่ากจน 

 “ท่ียากจน”  ควรจะอยูห่ลงัค  าวา่  “นกัศึกษา”  เพราะทุนช่วยเหลือ  
“นกัศึกษาท่ียากจน”  ไม่ใช่มหาวทิยาลยัท่ียากจน 

 ประโยคทีถู่ก  “มผู้ีใจบุญให้ทุนช่วยเหลอืนักศึกษำทีย่ากจนใน
มหำวทิยำลยัต่ำงๆ” 

 ๒).กรรมกำรสัมภำษณ์ผู้สมัครสอบคนเดยีว 

 อาจเขา้ใจไดส้องทางวา่  “ผูส้มคัรสอบคนเดียว” หรือ “กรรมการคน
เดียว” 

  

 



๔.กำรเข้ำประโยคให้เป็นส ำนวนไทย 

 การเขียนไม่เป็นส านวนไทย  คงเกิดจากภาษาต่างประเทศไดแ้พร่เขา้มา
มากข้ึน  ผูเ้ขียนบางคนกใ็ชส้ านวนนั้นโดยไม่นึกถึงวา่แต่ละภาษายอ่มมีวธีิใชภ้าษา
เป็นของตน  และยอ่มจะรักษาวธีิการนั้นไวเ้ป็นของตน  การเขียนภาษาไทยกต็อ้ง
เป็นส านวนไทย  อะไรท่ีดีอยูแ่ลว้กต็อ้งรักษาไว ้ ฉะนั้น  ถา้จะหลีกเล่ียงการใช้
ส านวนต่างประเทศไดจ้ะท าใหภ้าษากะทดัรัด  เขา้ใจง่ายข้ึน 

ตัวอย่ำง ส ำนวนต่ำงประเทศ 

 “ผู้ทีม่ำรอ  ให้การต้อนรับก ็ น ำกระเช้ำดอกไม้มำมอบให้เพือ่แสดงควำม
ยนิด ี ในการกลับมา  ของอำจำรย์ของเขำ” 

ควรแก้เป็น  ผู้ทีม่ารอต้อนรับอาจารย์ทีก่ลบัมา(จาก...) กน็ ากระเช้าดอกไม้มามอบ
ให้เพือ่แสดงความยนิดต่ีออาจารย์ของเขา 

   

 





๑.ข้อควำมต่อไปนีจ้ะเรียงล ำดบัได้อย่ำงเหมำะสมตำมข้อใด (ไทย  กข  ๓๙) 

 ก.ผมงามช่วยดึงดูดความสนใจของเพศตรงขา้ม 

 ข.นกัโฆษณากพ็ยายามช้ีช่องบอกใบใ้หท้ั้งหญิงและชายตระหนกัวา่
ความงามของผมเป็นเร่ืองใหญ่ 

 ค.กวท่ีีบรรยายความงามของสตรีไม่เวน้กล่าวความงามของผม 

 ง.ผมช่วยเชิดชูใบหนา้  ผมเรียบสวยหรือยุง่เป็นกระเชิงมองเห็นแต่ไกล 

๑.ก ง ค ข ๒.ข ง ก ค ๓.ค ก ข ง ๔.ง ข ค ก 

  

 



๒.ข้อควำมต่อไปนีจ้ัดเรียงล ำดบัตำมข้อใดจึงได้ควำมสมบูรณ์ (ไทย  กข  ๔๐) 

 ก.กา้นใบเหลาใชเ้ป็นไมก้ลดัห่อของหรือมดัรวมเป็นไมก้วาด 

 ข.ใบมะพร้าวน ามาใชมุ้งหลงัคา  ห่อขนม  สานท าของเล่นของใชต่้างๆ 

 ค.ผลมะพร้าวถา้อ่อนเน้ือใชรั้บประทานได ้

 ง.กะลาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหรือท าเคร่ืองใช ้ เคร่ืองประดบั  และรากใชเ้ป็นสี
ยอ้มผา้ 

๑.ค ง ข ก ๒.ค ข ก ง ๓.ข ค ง ก ๔.ค ก ข ง   

 



๓.ข้อควำมต่อไปนีจ้ัดเรียงล ำดบัควำมตำมข้อใดจึงได้ใจควำมสมบูรณ์ (สำมัญ ๑  
๓๙) 

 ก.สัตวป่์าท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณปากอ่าวและสัตวป่์าบริเวณชายฝ่ังปากแม่น ้า 

 ข.ในขณะเดียวกนักท็  าใหล้  าน ้าทรุดโทรมเร็วกวา่ปกติอีกดว้ย 

 ค.เม่ือกระแสน ้าไม่ไหลตามธรรมชาติดงัเดิมและการไหลของตะกอน
ธรรมชาติถกูรบกวน 

 ง.เน่ืองจากการสูญเสียข้ีตะกอนใหก้บัเข่ือน 

 จ.ผลเสียหายยอ่มเกิดข้ึนแก่อุตสาหกรรมประมงใตเ้ข่ือนการเกษตร  
คุณภาพของน ้า  ปริมาณของน ้า 

๑.ง ข ก จ ค ๒.ก ข ค ง จ ๓.จ ง ข ค ก ๔.ค จ ก ข ง  

 



๔.ข้อใดไม่ใช้ส ำนวนต่ำงประเทศ (ไทย  มนีำฯ  ๔๔) 

๑.เป็นเวลา ๓ วนั ท่ีหน่วยกูภ้ยัคน้หาผูป้ระสบอุบติัเหตุเคร่ืองบินตก 

๒.ปัจจุบนัประเทศไทยส่งผกัและผลไมไ้ปจ าหน่ายท่ีองักฤษและญ่ีปุ่นเดือนละกวา่ 
๑๒๐ ตนั 

๓.กระสวยอวกาศดิสคฟัเวอร่ีพร้อมดว้ยนกับินอวกาศ ๗ คน  เดินทางกลบัถึงพ้ืน
โลก  โดยสวสัดิภาพ 

๔.สถานการณ์หวาดผวาโรคววับา้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโรคสมองฝ่อในมนุษยย์งัคุกคาม
ประเทศเพ่ือนบา้นอยูใ่นขณะน้ี  

 



๕.ข้อใดไม่ใช่ส ำนวนต่ำงประเทศ (ไทย  ตุลำฯ  ๔๓) 

๑.ประชากรโลกก าลงัเผชิญโศกนาฏกรรมเงียบจากโรคร้าย  ทั้งเอดส์  มาลาเรีย
และวณัโรค 

๒.ต่อขอ้ซกัถามของผูส่ื้อข่าว  ตวัแทนสภากาชาดสากลแถลงวา่สถานการณ์โรค
ร้ายในปัจจุบนัก าลงัน่าวิตก 

๓.สภากาชาดสากลพร้อมดว้ยผูน้ าจากประเทศในเอเชียแถลงวา่ประเทศในทวปี
แอฟริกา  เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีโรคเอดส์ระบาดมากท่ีสุด 

๔.รัฐบาลแต่ละประเทศควรสนใจปัญหาโรคเอดส์  เพราะปัจจุบนัโรคเอดส์เป็น 

มหนัตภยั  ท่ีท าลายเศรษฐกิจและสังคม  

 



๖. ประโยคข้อใดใช้ภำษำไทยได้ถูกต้อง (สำมัญ ๑  ปี ๓๙) 

๑.องคก์รทั้งภาครัฐบาลและเอกชนไดย้ืน่มือเขา้มาช่วยเหลือเดก็เพ่ือจะน ามาซ่ึงการ
เจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์ 

๒.ปัญหาความยากจนและการอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองส่งผลกระทบต่อพฒันาการ
ของเดก็ในหลายๆ ประเทศ 

๓.ความคิดและการวางแผนเพื่อการอนุรักษค์วามหลากหลายถูกผกูขาดโดย
สถาบนัและหน่วยงานส าคญัหลายแห่ง 

๔.เดก็ควรจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งเพ่ือเขาจะไดเ้ติบโตข้ึนเป็นทาง
รอดของโลกมิใช่ปัญหาท่ียากต่อการแกไ้ข   

 

 



๗.ข้อใดใช้ค ำต่ำงประเทศได้เหมำะสม (สำมัญ ๒  ปี ๓๖) 

๑.หล่อนมีรูปร่างสวยงามผิวสีแทนเนียนละเอียด 

๒.รถคนัน้ีเหมาะส าหรับผูห้ญิงเพราะใชเ้กียร์อตัโนมติั 

๓.ในวนัข้ึนปีใหม่ทุกคนจะส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ใหแ้ก่กนั 

๔.ทุกวนัน้ีบริษทัไม่มีนโยบายใหมี้การเพ่ิมออเดอร์สินคา้ต่างประเทศ 

๘.ข้อใดใช้ภำษำกะทดัรัด (ไทย  ตุลำฯ  ๔๓) 

๑.เราควรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของโลกเราน้ี 

๒.การอ่านมากและฟังมากน าไปสู่ความเป็นพหูสูต 

๓.ชั้นบรรยากาศถกูท าลายเสียหายเพราะมลพิษจากโลกน้ีเอง 

๔.เพ่ือใหไ้ดทุ้กส่ิงสมปองดงัปรารถนา  ตอ้งยดึค าขวญัวา่อุปสรรคคือบทเรียนของ
ชีวิต 

  

 



๙.ข้อใดใช้ภำษำได้ถูกต้องเหมำะสมทีสุ่ด (ไทย  มนีำฯ  ๔๔) 

๑.ภาษามีเกิดมีตายและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

๒.คนเราตอ้งการเวลาเพ่ือท าในส่ิงท่ีอยากท าหรือสมควรท า 

๓.พรุ่งน้ีจะมีการโตว้าทีระหวา่งนกัเรียนหญิงและนกัเรียนชาย 

๔.เม่ือปีท่ีแลว้ประเทศไทยเผชิญหนา้กบัปัญหาเศรษฐกิจท่ีรุนแรงมาก 

๑๐.ประโยคในข้อใดที่ไม่ได้รับอทิธิพลจำกภำษำต่ำงประเทศ (ไทย  กข ๒๙) 

๑.เขาถูกคดัช่ือออกจากโรงเรียน 

๒.สามารถซ่อนร่างอยูใ่นเส้ือคลุมสีทอง 

๓.ประเทศไทยส่งออกขา้วปีละจ านวนมาก 

๔.เม่ือต่ืนข้ึนมาเขากพ็บตวัเองอยูใ่นโรงพยาบาลแลว้  

 



๑๑.ข้อควำมตอนใดใช้ภำษำไม่เหมำะสม (ไทย  ตุลำฯ  ๔๓) 

 (๑) ด้วยทบวงมหาวิทยาลยัเห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมเร่ืองการ
ด าเนินการทางวินัยที่ใช้อยู่ในขณะน้ี / (๒) ได้จัดท าขึ้นหลายรูปแบบและส้ินเปลอืง
เวลา  ไม่ได้มาตรฐานเดยีวกนั / (๓) ทบวงมหาวิทยาลยัจึงได้จัดท าหลกัสูตร
มาตรฐานขึ้น / (๔) เพือ่ให้มหาวิทยาลยัต่างๆ ใช้ในการฝึกอบรมเร่ืองการ
ด าเนินการทางวินัยให้เป็นแนวเดยีวกนั 

๑.ตอนท่ี (๑) ๒.ตอนท่ี (๒) ๓.ตอนท่ี (๓) ๔.ตอนท่ี (๔) 

๑๒.ประโยคใดไม่ก ำกวม (สำมัญ ๑  ปี ๓๕) 

๑.คนขบัรถบรรทุกไปตั้งแต่เม่ือวานน้ีก่อนสวา่ง 

๒.นอ้งของสมชายท่ีถกูรถชนเดินทางไปต่างประเทศแลว้ 

๓.ละครเร่ืองน้ีไม่ไดรั้บความนิยมเหมือนเร่ืองก่อน 

๔.ขณะน้ีท่ีภาคอีสานมีปัญหาเลก็นอ้ยเร่ืองน ้าท่วมไร่นา   

 


